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 RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2020-CPL/PMAP/SEMED 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.2020/040201 
 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTE E FLUVIAL PARA O ACESSO E A 

PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, 

RESIDENTES EM ÁREA URBANA, RURAL E RIBEIRINHAS ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA DO PARÁ. 
 

Empresa:_______________________________________________________ 

CNPJ: __________________________________________________________ 

Pessoa para contato:______________________________________________ 

Endereço:________________________________________________________ 

Cidade: Estado:___________________________________________________ 

Telefone:___________________________Fax:__________________________ 

E-mail:___________________________________________________________ 

Recebemos da Comissão Permanente De Licitação a cópia do Edital referente ao PREGÃO 

PRESENCIAL acima identificado e os respectivos anexos. 

 

 

Local, de 2019 

 

 
 

 

Carimbo/Assinatura 

 

 
(Preencher com letra legível ou digitar, digitalizar e encaminhar para o e-mail cpl.aurora@outlook.com, ou entregar na Comissão 

Permanente de Licitações, para que possamos enviar informações posteriores, caso seja necessário). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/040201 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Encontra-se aberta, na Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, situada na Rua Raimunda Mendes de Queiroz, 

nº 306, Vila Nova, CEP: 68.658.000 – Aurora do Pará, LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL, com a finalidade de selecionar propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTE E 

FLUVIAL PARA O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA PÚBLICA, RESIDENTES EM ÁREA URBANA, RURAL E RIBEIRINHAS ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA DO PARÁ, cujas especificações detalhadas 
encontram-se em ANEXO I, acompanhando o Edital da Licitação. 

Regem a presente pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei n.º 8.078, de 

11.09.90, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, e 

subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis 

a espécie. 
 

A abertura desta Licitação ocorrerá no dia 25 de Março de 2020, às 09:00 (nove) horas, no Setor de 

Licitações, nesta Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, quando os interessados deverão se credenciar e 

apresentar os envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro. 

 

Poderão participar da Licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas 

as condições constantes do Edital. 

 

O Edital e seus anexos completos poderá ser obtido pelos interessados com a Pregoeira, mediante a entrega de 

CD-R ou PENDRIVE, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 as 13:00 horas ou retirado através do 

Mural de Licitações do TCM/PA. 

 

 

Aurora do Pará/PA 10 de março de 2020. 

 

 

 

Brenda da Silva Barbosa 

Pregoeira Municipal 
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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 2020/040201 

 

PREAMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ/PA, por intermédio de seu PREGOEIRO(A) 

OFICIAL BRENDA DA SILVA BARBOSA, torna público, para conhecimento de todos os interessados, 

que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, conforme descrito neste Edital e seus anexos, de conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 

3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei n.º 8.078, de 11.09.90, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, com alterações 

posteriores, e as exigências estabelecidas neste Edital. 
 

As Propostas de Preço e Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão 

ser entregues ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, no dia 09 de abril de 2019, à Rua Raimunda Mendes de 

Queiroz, nº 306, Vila Nova, CEP: 68.658.000 – Aurora do Pará, Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 

de Aurora do Pará – PA, na etapa do credenciamento. 
 
 

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO 
 
DATA DE ABERTURA: 25/03/2020 

HORÁRIO DE ABERTURA: 09h00min 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, Rua Raimunda Mendes 
de Queiroz, nº 306, Vila Nova, CEP: 68.658.000 – Aurora do Pará 
 

1. DO OBJETO 

 
1.1. O objeto da presente licitação é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL PARA O 

ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, 

RESIDENTES EM ÁREA URBANA, RURAL E RIBEIRINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA DO PARÁ, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando- se ao 

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

2 – DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 

2.1. Retirada do Edital:  

 

2.1.1. OBSERVAÇÃO 1: O Edital poderá ser retirado por qualquer pessoa que obtenha documento 

com foto, que possua os documentos para cadastro municipal da empresa requerente: Cartão CNPJ, 

Contrato Social e Documento dos Sócios. Cada Representante poderá retirar um Edital para uma 

única empresa estando ciente que no dia do certame precisará apresentar Instrumento de Procuração 

Pública ou outro de mesma equivalência para participação no certame. 
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2.2 – Local e horário para obtenção do EDITAL: Setor de Licitações, sito na Rua Raimunda Mendes 

de Queiroz, nº 306, Vila Nova, CEP: 68.658.000 – Aurora do Pará, no horário de 08:00 às 12:00 

horas, de segunda a sexta-feira, na sala de Licitação e/ou de forma eletrônica, através de solicitação 

no e-mail cpl.aurora@outlook.com, e ainda, retirada livre nos mural de licitações do TCM/PA. 

2.3 – A abertura dos envelopes relativos à proposta e a habilitação, será efetuada da seguinte forma: 

2.3.1 – Endereço para entrega e abertura dos envelopes: Prefeitura Municipal de Aurora do Pará (sala 

de licitação/contratos) – Rua Raimunda Mendes de Queiroz, nº 306, Vila Nova, CEP: 68.658.000 – 

Aurora do Pará; 

2.3.2 – No dia 25 de Março de 2020, às 09:00 horas, recebimento e abertura dos envelopes contendo 

as propostas de preços e documentação de habilitação, que deverão ser entregues em envelopes 

separados, fechados e lacrados, arrumados cronologicamente, conforme item 12. 

2.3.3 – Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 

subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior. 

2.3.4 – Não serão aceitos envelopes de propostas e documentações, encaminhados à comissão de 

licitação, após a data e horário fixado no presente edital. 

2.3.5 – O licitante que pretender obter esclarecimentos ou impugnar o edital e seus anexos deverá 

solicitá-los por escrito, enviando ao endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 

para recebimento dos envelopes de propostas e habilitação. (Rua Raimunda Mendes de Queiroz, nº 

306, Vila Nova, CEP: 68.658.000 – Aurora do Pará), ou via endereço eletrônico: 

cpl.aurora@outlook.com. 
2.3.6 – Caberá ao pregoeiro, decidir sobre o pedido de impugnação do edital, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, conforme estabelecido no Art. 12, §1º, do Decreto Federal nº. 3.555/2000. 

2.3.7 – Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização do certame. 

2.3.8 – Não será conhecida impugnação interposta fora do prazo legal ou sem documentos que 

comprovem a devida representatividade legal do impugnante, seja como cidadão ou licitante. 

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

 

3.1. Este Pregão Presencial será gerenciado pela Prefeitura Municipal de Aurora do Pará. 

 

3.2. São participantes os seguintes as Seguintes secretarias e fundos: 

 

Secretaria de Educação e Fundo Municipal de Educação. 
 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 
 

5.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá 

identificar-se junto ao (a) Pregoeiro (a), apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento 

equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas 

(lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. 
 
5.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário: 
 
5.2.1 - A. Procuração, através de outorga por instrumento público ou particular;  
neste último caso, com firma reconhecida em cartório. Tanto o instrumento público como o particular deverão 
conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, 
para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos 

mailto:cpl.aurora@outlook.com
mailto:cpl.aurora@outlook.com
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pertinentes ao certame. 
 

5.2.2 - B. Carta de Credenciamento com Assinatura reconhecida. (Anexo II) 

Obs. Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar os documentos 

oficiais de transferência de poderes a terceiros, a falta de qualquer uma das assinaturas invalida o documento 

para os fins desse procedimento licitatório. 
 
5.2.3. Cópia da cédula de Identidade do representante. 
 
5.2.4. Cartão de CNPJ. 
5.2.5. Cópia do ato constitutivo da empresa e alterações se houver para identificação daquele que outorgou os 

poderes ao seu representante e/ou última alteração consolidada. 
 
5.2.6. Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa e sócios se houver. 
 
5.2.7. Declaração que cumpre os requisitos de habilitação. (Anexo III) 
 

5.2.8. Declaração atestando a inexistência de fatos impeditivos, nos termos constantes do (Anexo IV) deste 

instrumento. 
 
5.2.9. Declaração, conforme modelo constante no (anexo IV) de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 a 16 anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do art.7º, XXXIII da Constituição Federal. 
 
5.2.10. Declaração, conforme modelo constante no (anexo IV) de que possui ou não em seu quadro de 
empregados um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência, nos termos da 
Emenda Constitucional Estadual nº 42, de 04/06/2008. 
 
5.2.11. Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo 
funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 
8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90). (Anexo IV) 
 
5.2.12. Os documentos que compõem o Edital foram fornecidos à disposição e tomou conhecimento 
de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados. (Anexo 
IV) 
  
5.2.13. Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. (Anexo IV) 

 

5.2.14. Que cumpre os requisitos estabelecido no Art. 3º Lei Complementar nº 123, de 14 de maio de 2006, 
alterada pelas Leis nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e lei complementar 147 de 07 de agosto de 2014, que 

essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 das referidas Lei 

Complementar. (Anexo IV) 
 
5.2.14.1. Cópia do Enquadramento de ME/EPP emitido pela JUNTA COMERCIAL. 
 
5.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário: 
 
5.3.1. Cartão de CNPJ. 
 
5.3.2. Cópia do ato constitutivo da empresa e alterações se houver, ou última alteração consolidada. 
 

5.3.3. Cópia da cédula de identidade do proprietário e sócios se houver. 
 
5.3.4. Declaração que cumpre os requisitos de habilitação. (Anexo III) 
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5.3.5. Declaração atestando a inexistência de fatos impeditivos, nos termos constantes do (Anexo IV) deste 

instrumento. 
 
5.3.6. Declaração, conforme modelo constante no (Anexo IV) de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 a 16 anos 
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do art.7º, XXXIII da Constituição Federal. 
 
5.3.7. Declaração, conforme modelo constante no (Anexo IV) de que possui ou não em seu quadro de 
empregados um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) de pessoas com deficiência, nos termos da 
Emenda Constitucional Estadual nº 42, de 04/06/2008. 
 
5.3.8. Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Federal, Estadual e 
Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, 
(inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90). (Anexo IV) 
 
5.3.9. Os documentos que compõem o Edital foram fornecidos à disposição e tomou conhecimento de todas as 
informações, condições, locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados. (Anexo IV) 
 
5.3.10. Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. (Anexo IV) 
 
5.3.11. Que cumpre os requisitos estabelecido no Art. 3º Lei Complementar nº 123, de 14 de maio de 2006, 
alterada pelas Leis nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e lei complementar 147 de 07 de agosto de 2014, que 
essa Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 das referidas 
Lei Complementar. (Anexo IV) 
 
5.3.11.1. Cópia do enquadramento de ME/EPP emitido pela JUCEPA. 
 
5.3.11.2. A não apresentação dos itens 5.3.11 e 5.3.11.1, impossibilitará o participante de 
usufruir dos direitos da Lei Complementar 123/2006, porém não o impedirá de ofertar lances verbais. 
 
5.4. Os documentos mencionados nos Itens anteriores, inclusive o documento de identificação do 
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias simples, 
acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação pela Equipe do Pregão. 
 
5.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar por usufruir dos benefícios 
estabelecidos na Lei Complementar Federal 123/2006 e a alteração dada pela lei complementar 
147/2014 deverá apresentar junto ao credenciamento: 

 

5.5.1. Quando optante pelo SIMPLES nacional: 
 
a) comprovante de opção pelo simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal; e 
 
b) declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3°, da Lei Complementar 
Federal 123/2006, conforme (anexo IV) deste edital. 
 

5.5.2. Quando não for optante pelo SIMPLES nacional: 
 
a) declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar 
Federal 123/2006, conforme (anexo IV) deste edital. 
 
5.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
 
5.7. Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente credenciado, 
ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes específicos, salvo por caso fortuito ou 
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força maior. 
 
5.8. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.2. e 5.3., não implicará a exclusão da 
empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na apresentação de lances 
verbais, da negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de 
interposição de recurso e demais fases do procedimento licitatório. 
 
5.9. Os documentos de credenciamento deverão ser entregues no início da sessão separadamente de 
qualquer envelope, preferencialmente em pasta com grampo e numeradas sequencialmente. 
 

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO. 

 
6.1. Poderão participar deste pregão: 

 

6.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica de direito privado, cujo ramo mercantil 

seja pertinente com o objeto da mesma que: 

 

6.1.1. Atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação exigida para 

habilitação; 

 

6.1.2. Empresas cadastradas ou não na Divisão de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 

Aurora do Pará, bem como as cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores; 

 

6.1.3. Que não esteja sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

 

6.1.4. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do 

direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal. 

 

6.1.5. A licitante deverá possuir capital social ou valor do patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por 

cento) do valor global estimado para esta licitação, devendo ser comprovado na data da apresentação da 

proposta, na forma da Lei, conforme Art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

 

6.1.6. Quando da participação das Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME), Empresas 

de Pequeno Porte (EPP), e Cooperativas, deverão ser adotados os critérios estabelecidos na Lei Complementar 

nº 123/2006 e atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014, farão jus aos mesmos benefícios, sendo, 

portanto, denominados genericamente de MPE ou de Entidades Beneficiadas; 

 

6.1.7. Nesta licitação, adotar-se-á o benefício de Tipo I e III com item exclusivo de até R$ 80.000,00 e cota de 

25% exclusivas para a participação de MPE. Essa condição de disputa está identificada no ANEXO I – Termo 

de Referência com a descrição dos benefícios. Esta exigência se fundamenta no artigo 48, I e III da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

6.1.8. Apenas os itens destinados ao mercado geral ou à cota principal (de até 75% de um item divisível) 

estarão abertos para recebimento de propostas de médias e grandes empresas.  

 

6.2. A participação na licitação importa total e restrita submissão dos proponentes, às condições deste edital; 

 

6.3. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta Licitação: 
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6.3.1. Empresas (que estejam reunidas) em consórcio (e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 

si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição, salvo consórcio de participação exclusiva de MPE), 

sob qualquer forma; 

 

6.3.2. Empresa que tiver contrato rescindido por inadimplência em fase de execução e/ou suspensa de licitar, 

com qualquer órgão, de qualquer esfera Governamental; 

 

6.3.3. Empresa sob falência ou recuperação judicial; 

 

6.3.4. Na ausência de representação expressa, a empresa não será inabilitada, mas não poderá haver manifesto 

de qualquer espécie ou natureza nas sessões da licitação; 

 

6.3.5. Servidor ou dirigente do órgão contratante, ou responsável pela licitação, autor do projeto, empresas 

suspensas ou declaradas inidôneas pela PMAP ou qualquer órgão da administração pública direta ou indireta, 

Federal, Estadual e Municipal. 

 

6.3.6. Parentes da autoridade responsável pela homologação do procedimento (Acórdão nº 607/2011-Plenário, 

TC-002.128/2008-1, rel. Min-Subst. André Luís Carvalho, 16.03.2011);  

 

6.3.7. Deputados e Senadores, de modo direto ou indireto, segundo o art. 54, inciso I, alínea “a” e inciso II, 

alínea “a” da Constituição Federal (Acórdão nº 1793/2011-Plenário, TC-011.643/2010-2, rel. Min. Valmir 

Campelo, 06.07.2011).  

 

7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

 

7.1. As Propostas de Preços e documentos de Habilitação deverão ser entregues no Dia 04 de abril de 

2019, devidamente lacrados, na Rua Raimunda Mendes de Queiroz, nº 306, Vila Nova, CEP: 68.658.000 – 

Aurora do Pará. 
 
7.2. A reunião para recebimento dos envelopes e cadastramento das Propostas de Preços será pública, 
dirigida por um (a) Pregoeiro (a), em conformidade com este Edital e seus Anexos, na Rua Raimunda 
Mendes de Queiroz, nº 306, Vila Nova, CEP: 68.658.000 – Aurora do Pará, no Dia 09 de abril de 2019, às 
09:00 horas. 

 

7.3. Declarada aberta à sessão pelo (a) Pregoeiro (a), o (a) (s) representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s) 

entregará (ão) os envelopes contendo os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento 

a admissão de novos licitantes. 
 
 
7.4. O envelope da Proposta de Preços deverá trazer expresso, em seu exterior, as seguintes informações: 
 
 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ-PA  
PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020-PMAP  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
No DO C.N.P.J. DO LICITANTE  
DATA:  
 

7.5. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá trazer expresso, em seu exterior, as 

seguintes informações: 
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ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ – PA 
PREGÃO PRESENCIAL No 004/2020-PMAP  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  
No DO C.N.P.J. DO LICITANTE  
DATA:  

 

7.6. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços, após na segunda fase, o Envelope 

02 - Documentos de Habilitação. 
 
7.7. A documentação será analisada assim que cada participante obtiver êxito no primeiro item. 
 

8. DA PROPOSTA - ENVELOPE DA PROPOSTA 
 
8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, preferencialmente no 

Modelo de Formulário Padrão de Proposta (Anexo VII), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo 

quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou 

seu representante legal. 

 

8.2. A proposta que não obedecer ao modelo do (Anexo V I I), deverá obrigatoriamente conter todos os 

itens descritos abaixo sob pena de desclassificação. 

 
8.3. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com 

clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também 

rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante legal, fazer menção ao número deste 

Pregão, evidenciar a razão social da licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e 

o respectivo endereço com CEP, além de conter: 

 

8.3.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, fabricante, modelo, tipo, 

procedência e demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência. 

 

8.3.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

 

8.3.3. Preço unitário POR ITEM, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), de 

acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de 

Referência. 

 

8.3.3.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas 

com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto. 

 

8.3.4. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência. 

 

8.3.5. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência. 

 

8.3.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua 

apresentação. 
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8.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

8.5. Indicar o nome do Banco, Agência e Número da Conta Bancária, onde será depositado o pagamento das 

obrigações pactuadas; 

 

8.6. Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação ou complementação de documentos. A 

falta de qualquer dos elementos exigidos, acarretará a desclassificação da proposta; 

 

8.7. As propostas deverão ser consolidadas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o término da 

sessão do pregão. 

 
8.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, 

pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas 

aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 

superior do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ. 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

9.2. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no art. 48, incisos I e II da lei n° 

8.666/93, as propostas que 

 

9.2.1 Apresentarem preços excessivos ou com preços manifestadamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis 

com a execução do objeto. Ressalta-se ainda que, o presente processo licitatório está vinculado a pesquisa de 

preço realizada pela Prefeitura e todos os preços ofertados deverão estar equiparados com a pesquisa realizada. 
 
9.2.1 As Propostas que não atenderem as exigências contidas no (item nº 8) deste Edital serão 

desclassificadas. 

 

9.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata. 

 

9.4. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas 

em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 

participação na fase de lances. 

 

9.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no 
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que 

seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 

9.5. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, 

da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

 
a) produzidos no País; 
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b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

 

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País. 
 

9.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

 

10. DA FASE DE LANCES 

 
10.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de 
lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
 
10.1.1. O lance deverá ser ofertado preço unitário. 
 
 
10.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar 

lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente 

de valor. 
 
10.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do 

licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das 

propostas. 

 

10.4. Da participação das MPE’s. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro identificará as licitantes 

qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da 

primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

 

10.4.1 – Em cumprimento aos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006 e alterações, para 

as MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS), para os itens abertos ao mercado geral ou para os que 

sejam o item principal de uma cota de até 75% será observado o seguinte: 

 

10.4.1.1. Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS); 
 

10.4.1.2. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de 

pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 

5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

 
10.4.1.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de ofertar um último lance para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos, 

contados a partir da convocação do pregoeiro. 
 
10.4.1.4. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como 

microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
10.5. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante 

para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
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diferentes daquelas previstas neste Edital. 

 
10.6. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação da proposta. 

 

11. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
11.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para 
a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
 

11.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 
 

11.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

 
11.4. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

 

11.5. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e 

desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos no subitem anterior, sob pena de não aceitação da 

proposta, no local a ser indicado e dentro de 3 (três) dias úteis contados da solicitação. 

 

11.5.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu 

perfeito manuseio, quando for o caso. 

 

11.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 
 

11.7. Sempre que a proposta melhor classificada não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 
11.8. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de classificação. 

 

11.9. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de 

habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 

12. DA HABILITAÇÃO 

 
12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o eventual descumprimento das 
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condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 
ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
 

12.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

12.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 
 

12.2. Não ocorrendo inabilitação mencionada no subitem anterior, a documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar será verificada. 

 

12.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente 

ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

12.2.2. As cópias não autenticadas deverão ser apresentadas com os respectivos originais para autenticação 

pelo Pregoeiro ou pela Comissão de Permanente de Licitação. 

 
12.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

 

A - Habilitação Jurídica: 

 
I. Requerimento de empresário (em caso de Firma Individual); 

 

II. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 

16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br, para os microempreendedores individuais; 

 

III. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas devidas alterações, em se tratando de sociedades 

comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus 

administradores, Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício, de acordo com a Lei nº. 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro); 

 

IV. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim 

exigir. 

 

V. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão Competente, quando a atividade assim o 

exigir. 

 

VI. CPF e RG dos proprietários da empresa; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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VII. Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, devidamente 

atualizado.  

 

VII. a) E entende-se por certificado de cadastro em vigor aquele com prazo de validade vigente e com todas as 

certidões, que dele constarem, com o prazo de validade em vigor, de acordo com o estipulado pelo órgão 

emitente. 

 

VII. b) O Certificado de Registro Cadastral, somente será exigido para empresas devidamente cadastradas, 

sendo que os documentos que estiverem com seu prazo de validade expirado no mencionado registro cadastral 

deverão ser entregues na forma estipulada neste edital. 

 

B - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
I. faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade relativa à 

Seguridade Social (CND), demonstrando situação regular no cumprimento quanto à Dívida Ativa da União e 

dos encargos sociais instituídos por lei, conforme portaria da RFB/PGFN nº 1.751, de 02.10.2014, com 

vigência a partir de 03.11.2014, fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vigente na data de 

abertura desta licitação, emitida pelo site (www.receita.fazenda.gov.br). 
 
II. faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, as certidões emitidas pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, sendo as negativas de Natureza Tributária e a de Natureza Não Tributaria emitidas no 
site da SEFA – Secretaria de Estado da Fazenda. 
 

III. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, Distrito Federal, e municipal, relativo à sede 

da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta licitação; 
 
IV. faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, a certidão negativa de debito 
municipal emitida na sede da licitante. 
 
V. prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio do CRF – 
Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pelo site da Caixa Econômica Federal, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, emitido no site (www.caixa.gov.br). 
 
VI. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT – 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo site (www.tst.jus.br). 
 
VII. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 

C - Qualificação Econômico-Financeira: 
 
I. Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica 

até 90 (noventa) dias anteriores à abertura da licitação. As proponentes sediadas em outros Estados da 

Federação, devem apresentar juntamente com a Certidão Negativa exigida declaração passada pelo foro de sua 

sede indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falência e 

concordatas em seu município. 

 

II. Certidão Judicial de Distribuição alusiva a falência ou recuperação judicial expedida pelo Tribunal Justiça 

do Distrito Federal e Territórios até 90 (noventa) dias anteriores à abertura da licitação;  

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/
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III. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos 

requeridos no presente edital e seus anexos. Ressalta-se inda que a única hipótese a se aceitar protocolos de 

solicitação de documentos é quando a pendência for generalizada, caso alguma empresa consiga apresentar a 

documentação, a hipótese acima será descartada e a licitante desabilitada. 

 

IV. BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício social (DRE), já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Na hipótese da atualização ou 

aumento do patrimônio líquido, a licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar documento que altera aquela 

demonstração devidamente arquivada na Junta Comercial e/ou Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas. 

 

a) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência ou mais de anos paralisadas, que ainda não tenha 

balanço final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações contábeis envolvendo 

seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, sendo isenta a 

apresentação da capacidade financeira da empresa. 

 

b) O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo de abertura, 

documento comprobatório de registro na Junta Comercial e termo de encerramento, bem como o Certificado de 

Regularidade Profissional - CRP (antiga DHP), do responsável pelas informações contidas no Balanço 

Patrimonial atualizada, certificando que o profissional se encontra regular, contendo número, validade e 

finalidade da certidão. Poderá, também, ser apresentada cópia da publicação em jornal, devidamente 

autenticada; 

 

c) A capacidade financeira da empresa será avaliada mediante os seguintes indicadores: 

 

Liquidez Corrente (LC) expressado da seguinte forma: 

 

       Ativo Circulante 

 LC = ----------------------------  

       Passivo Circulante 

 

d) Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender, obrigatoriamente, os 

seguintes requisitos: LC maior ou igual a 1 (um). 

 

e) As MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS), por ocasião da participação em certames licitatórios, 

serão dispensadas de apresentar a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 

f) A maior ou menor pontuação obtida pelas empresas licitantes não terá qualquer influência na sua classificação 

final, servindo apenas para habilitação ou não das proponentes.  

 

V. Para sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em cópia autenticada da publicação do balanço 

em diário oficial ou jornal de grande circulação da sede da licitante; 

 

VI. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenha balanço final de exercício, 

deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e 

patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, sendo isenta a apresentação da capacidade financeira 

da empresa; 
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VII. A data de emissão das Certidões requeridas neste edital não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data 

de abertura do certame (somente para as certidões que não possuem prazo de validade). 

 

VIII. Os documentos extraídos via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio perante o 

site correspondente. 

 

IX. Se a documentação não estiver de acordo com as exigências editalícias ou contrariar qualquer dispositivo 

deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará a Proponente inabilitada.  

 

D - Qualificação Técnica 
 

I. Conforme o Artigo 30, IV da Lei 8.666/93, prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, 

apresentar, portanto:  

  

II. Além dos documentos de habilitação a licitante deverá apresentar no mesmo envelope, sob pena de 

Desclassificação imediata, os seguintes documentos:  

 

a) Os licitantes deverão apresentar Prova de qualificação técnica, mediante apresentação de 

comprovante de aptidão para fornecimento pertinente e compatível com o objeto da 

licitação, por intermédio de, no mínimo 01 (um) atestado/declaração de capacidade 

técnica, emitidas por pessoa jurídica de direito público ou privado, distintas (ou seja, de 

empresas ou órgãos diferentes), com firma reconhecida em cartório, juntamente com as 

notas fiscais emitidas. 

b) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão), obrigatoriamente, possuir a relação do(s) 

produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de medida e quantitativo(s) fornecido(s); 

c) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s) produto(s) 

fornecido(s) será(ão) declarado(s) inválidos. 

III. Comprovação de que é adimplente com o município com o fornecimento do objeto, através de uma 
declaração fornecida pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Aurora do Pará/PA. 

 
IV. Apresentar declaração comprovatória, que possui estrutura e condições para fornecer o objeto licitado, em 
conformidade com os prazos e exigências do edital (Anexo VI). 
 

V. Atestado de Visita técnica, visando o real conhecimento das ROTAS, emitido pela Secretária Municipal de 

Educação. 

V.1.  A visita deverá ser realizada pelo Representante Legal e pelo Responsável Técnico da empresa interessada 

em participar do certame, em veículo próprio e será acompanhado pelo (a) servidor (a) designado pela 

Secretária de Educação. Este emitirá um relatório de visitação e encaminhará ao Secretário (a) para a emissão 

do referido Atestado de Visita Técnica. 

V.2. A visita ocorrerá nos dias 18, 19, 20, 23/03/2020, a partir das 09h00min, saindo da sede da Secretaria 

Municipal de Educação de Aurora do Pará, localizada na Rua São Francisco, Bairro Centro, Aurora do Pará, 

CEP 68.658-000. Os interessados que comparecerem ao local de saída após este horário não estarão 

credenciados para a visitação e não poderão participar do certame. O agendamento da visita técnica deverá ser 

realizado com pelo menos 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, através do e-mail 

josepereira1080@gmail.com, afim de que haja um planejamento por parte da Secretaria de Educação. O 

licitante que não respeitar este prazo de agendamento, não será credenciado para a visitação e não poderão 

participar do certame.  

mailto:josepereira1080@gmail.com
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12.4. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o vulto e a 

complexidade de cada item. 

 

12.5. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação. 

 

12.6. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº. 123, de 2006, estar dispensado 

apresentar a prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 
12.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

 

12.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 

exigências do edital. 

 

12.8.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

12.8.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 

a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

12.8.3. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 

 

12.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 

12.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 
12.11. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo Pregoeiro, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

 

13 – DA PARTICIPACAO DAS MPE (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS) 

 

13.1 – As MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS), nos termos da legislação civil, acrescentarão a sua 

firma ou denominação as expressões “Microempreendedor Individual”, “Microempresa” ou Empresa de 

Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações, “MEI”, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa 

a inclusão do objeto da sociedade (art. 72, da LC 123/2006); 

 

13.2 – Em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, para as MPE’s 

(MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS), será observado o seguinte: 
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13.2.1 – A comprovação de regularidade fiscal das MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS) 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; 

 

13.2.2 – As MPE’s (MEI, ME, EPP e COOPERATIVAS), por ocasião da participação em certames 

licitatórios, serão dispensadas de apresentar a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

 

13.2.3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeitos de certidão negativa; 

 

13.2.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicara 

decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n 8.666/93, sendo 

facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 

do contrato, ou revogar a licitação. 

 

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

 
14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 

15 – CONDIÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL E FORMA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS  

 

15.1 - A embarcação deve ter registro na Capitania dos Portos como embarcação de transporte de passageiros;  

 

15.2 - E obrigatório o uso de coletes salva-vidas por todos os alunos nos casos de transporte fluvial;  

 

15.3 - A embarcação deve possuir cobertura para proteção contra o sol e chuva e grandes laterais para evitar 

quedas; 

 

15.4 - Não podem ser transportados mais passageiros do que o número autorizado pela autoridade marítima;  

 

15.5 - É obrigado ter em local visível aos passageiros, uma placa com o número de inscrição da embarcação, 

peso máximo de cargas e o número máximo de passageiros que está autorizada a transportar; 

 

15.6 - A embarcação deve ter descarga fria; 

 

15.7 - O eixo do motor deve ser coberto com caixa de proteção.  

 

15.8 - O barco deve ter iluminação farol ou (holofote)  

 

15.9 - O barco deve ter extintor de incêndio.  
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15.10 - O transporte escolar deve ter uma pintura de faixa horizontal de cor amarela, em toda a extinções das 

laterais, com a palavra ESCOLAR, na cor preta.  

 

15.1.1 - O CONDUTOR DA EMBARCAÇÃO DEVE:  
15.1.1.2 - Ter mais de 21 anos.  

 

15.1.1.3 - Ter habilitação na capitania dos portos para operar a embarcação em caráter profissional;  

 

15.1.1.4 - Seguir as normas da autoridade marítima para transportes de passageiros.  

 

15.1.1.5 - Manter a embarcação em condições de navegação e com todos os equipamentos exigidos.  

 

15.1.2. CONDUTA DO ALUNO TRANSPORTADO:  
 

15.1.2.1 - O aluno deve ficar sentado enquanto o transporte estiver em movimento.  

 

15.1.2.2 - Respeitar o condutor do transporte.  

 

15.1.2.3 - Não colocar braços ou cabeça para fora da janela.  

 

15.1.2.4 - Contar aos pais o que acontece durante toda viagem.  

 

15.1.2.5 - Ao chegar ficar sentado, com colete até a ordem do condutor. 

 

15.1.3. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  

 

15.1.3.1-A fiscalização e o controle dos serviços executados serão supervisionados pelo setor de transporte 
escolar da secretaria Municipal de Educação. 

 

 

16. DAS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE TERRESTRE E FORMA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

 

16. 1. Apresentação de TRANSPORTE ESCOLAR será regida pelas normas estabelecias no Código de 

Trânsito Brasileiro, Resoluções de CONTRAN e alterações posteriores a saber:  

 

16.1.1. O condutor de veículo destinado a condução de escolares deve satisfazer aos seguintes requisitos: 

16.1.1.1 Ter idade superior a vinte e um anos (art. 138, inciso I, CTB);  

16.1.1.2 Ser habilitado no mínimo, na categoria “D” (art. 138, inciso II, CTB);  

16.1.1.3 Ser aprovado em Curso Especializado para a condução de escolares, devidamente averbado em sua 

Carteira Nacional de Habilitação, nos termos da regulamentação do CONTRAN (art. 138, inciso V, CTB);  

16.1.1.4 Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações medias, 

durante os dozes últimos meses (art. 138, inciso IV, CTB);  

16.1.1.5 Apresentar Certidão Negativa de Cartório Distribuidor Criminal, expedida no Município de residência 

ou domicilio do condutor.  

16.1.1.6 Quando a Carteira Nacional de Habilitação do condutor for emitida em outra Unidade da Federação, 

deverá ser apresentado Certidão Negativa de Pontuação Suspensão e Cassação da CNH, emitida pelo 

DETRAN de origem da CNH. 
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16.2. DOS VEÍCULOS 

 

16.2.1. Após a abertura deste Pregão Presencial e conhecendo-se a empresa vencedora, será marcada data para 

vistoria do veículo da mesma, no prazo de até 10 (dez) dias corridos. 

16.2.1.1. No dia da vistoria, a licitante vencedora deverá apresentar certificado de registro do veículo em nome 

da empresa e/ou documento equivalente. 

 

16.3. A administração Municipal através do servidor fiscal do Transporte Escolar nomeado através do Decreto 

e/ou portaria, poderá solicitar a órgãos técnicos o auxílio nas vistorias. 

 

16.4. Na fase de vistoria deverá ser apresentado o veículo que fará a linha descrita neste edital, com os 

respectivos documentos do proprietário e do veículo sendo que deverão ser seus originais e uma cópia de cada 

para serem anexados juntamente com o laudo de vistoria. 

 

16.5. O veículo deverá estar em conformidade com as normas técnicas e especificações do Código Nacional de 

Trânsito, no que diz respeito a transporte escolar. 

 

16.6. Ressaltamos que o tacógrafo deverá estar devidamente funcionando e aferido, para acompanhamento de 

quilometragem. 

 

16.7. A empresa deverá apresentar na vistoria do veículo os seguintes documentos: 

a) carteira profissional devidamente assinada e carteira nacional de habilitação (CNH) do condutor do 

veículo; 

b) Certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, 

estrupo e corrupção de menores em nome do condutor do veículo, nos termos do Art. 329 do Código 

Brasileiro de Trânsito. 

 

16.7.1. Em atendimento ao art. 138 do Código Brasileiro de Trânsito o condutor de veículos destinado à 

condução de escolares deve ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; ser habilitado na categoria “D”, (para os 

veículos cuja condução seja obrigatória); não ter cometido infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 

infrações médias durante os últimos 12 (doze) meses; ser aprovado em curso especializado, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN. 

 

16.8. O veículo será obrigatoriamente vistoriado a cada 180 (cento e oitenta) dias e também aleatoriamente e a 

qualquer tempo sempre que Secretaria Municipal de Educação/Departamento de Transporte, julgar necessário, 

durante a execução do contrato. 

 

16.9. A licitante deverá apresentar o número de veículos correspondente a quantidade de linhas em que foi 

vencedora no pregão. 

 

16.10. A licitante deverá ainda: 

 

a) Apresentar Registro do Veículo e Licenciamento no Detran (art.120 e 130 do CTB); 

b) Autorização para realizar transporte escolar emitida pelo Detran (art.136, caput, do CTB); 

c) a afixação da autorização do Detran em local visível (art. 137, do CTB); 

d) Identificação de ESCOLAR (art. 136, III do CTB); 

e) instalação de equipamento de tempo e velocidade – Tacógrafo (art. 136, IV do CTB); 

f) Instalação de lanternas dianteiras e traseiras (art. 136, V do CTB); 

g) Cinto de segurança em número igual ao da lotação (art. 136, VI do CTB); 

h) Curso especializado para motorista e de reciclagem a cada 5 anos (resolução 168/2004 do Contran); 
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i) Proibir o motorista de usar calçados que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, 

nos termos do art. 252, IV do CTB; 

j) Proibir o uso de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular quando estiver 

dirigindo (art. 252, VI do CTB); 

k) Proibido o transporte de passageiros que não sejam estudantes/profissionais da Educação e que não 

possuem a carteirinha do transporte escolar, em atendimento ao dispositivo nos arts. 208, VII e 212 da 

constituição federal e 11, VI e 70, VIII, da Lei (federal) nº 9394/1996, bem como ao Artigo 3º da Resolução nº 

18/2012 do Ministério da Educação e Art. 10º da Instrução Normativa nº 001/2014. 

l) Exigir que cada motorista tenha no veículo relação dos usuários, com nome, fone, endereço, nome dos pais 

ou responsáveis. 

 

16.11. Demais requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN, dentre eles: 

a) pneus (inclusive roda sobressalente); 

b) sistema de iluminação e sinalização; 

c) sistema de freio; 

d) placa legível 

e) para-brisa e demais vidros sem danos; 

f) extintor de incêndio; 

g) estado de conservação e fixação dos bancos; 

h)buzina. 

 

17. DOS RECURSOS 

 
17.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, 
manifestar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos. 
 

17.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

 

17.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 

de admissibilidade do recurso; 

 

17.2.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito. 

 
17.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 
as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 

17.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

17.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 

Edital. 
 

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

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

18.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 

19 – DO CONTRATO 

 
19.1 – Adjudicado/Homologado o Item ao licitante vencedor, este será convocado para a assinatura do 

contrato, no prazo de 05 (cinco) dias após o recebimento da convocação; 

 
19.2 – Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação, sem que o 

licitante vencedor tenha atendido ao chamamento para assinatura do instrumento contratual, o pregoeiro, a 

seu único e exclusivo critério, notificará a segunda classificada e assim sucessivamente, observado o 

constante no Art. 64, § 2º, da Lei nº. 8.666/93. 

 

20 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 
20.1 – O prazo contratual será de até 12 (doze) meses, contado da data da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado de acordo com a Lei. 

 

21 – DA ORIGEM DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
21.1 – Os recursos orçamentários para pagamento do objeto estarão alocados na Lei Orçamentária Municipal, 
na seguinte dotação orçamentária: EXERCÍCIO 2020 ÓRGÃO: 05 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 2025 – APOIO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR; 2022 – 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.33.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM 
LOCOMOÇÃO; 3.3.90.33.99 – OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. 

 

22 – DAS PENALIDADES 

 
22.1 – Pelo inadimplemento de qualquer condição prevista neste edital, a empresa ficará sujeita às multas 

previstas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações; 

 

22.2 – Pela não entrega dos produtos dentro dos prazos, incidirão multas de 0,16% (dezesseis décimos por 

cento) por dia de atraso, sobre o valor total da Fatura, até o limite de 10 (dez) dias, independente das sanções 

legais que possam ser aplicadas, de acordo com os Artigos. 86, 87, e 88, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 

alterações, salvo se o prazo for prorrogado pela contratante; 

 

22.3 – Findo o prazo de entrega do objeto da licitação pelo vencedor e não cumprida esta obrigação, o 

empenho e outros atos expedidos pela PMAP, serão nulos; 

 

22.4 – Os Licitantes ficam sujeitos as seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; quando desatenderem cláusulas ou condições deste Pregão; 

 

b) Suspensão temporária do direito de participarem nas licitações da PMAP, se não cumprirem a sua proposta 

dentro do prazo nela estabelecido, além do impedimento do contrato; 
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c) Formação de processo de declaração de inidoneidade, para licitarem na esfera da PMAP, quando 

infundadamente, atentar contra a instituição ou induzirem a Comissão a erros, fraude ou simulação. 

 

23. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
23.1. A licitante vencedora ficará obrigada ao cumprimento dos prazos fixados na minuta de contrato, contado 
do recebimento da respectiva ordem de serviço que não poderá exceder a 48 (quarenta e oito) horas 
(dependendo da quantidade da demanda). 

 

23.2. Os volumes contendo o produto deverão estar, ainda, identificados externamente com os dados 

constantes da Nota Fiscal eletrônica. 
 

23.3. Eventuais retrabalhos deverão ser iniciados em até 48 horas a contar da notificação por parte da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ - PARÁ, sem prejuízo de outros serviços autorizados 

para execução. 

 

23.4. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de 

Almoxarifado da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ ou a outro servidor designado para esse fim. 

 
23.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes 

e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

23.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE. 
 
24.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto e, ainda: 
 

24.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: 

marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

 

24.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

24.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 

com avarias ou defeitos; 

 
24.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

24.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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24.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

24.2. Caberá à Contratante: 

 

24.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

24.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 

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

 

24.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 

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

 

24.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

24.2.6. O licitante vencedor do item deverá antes da assinatura do contrato administrativo, permitir a visita de 

um técnico designado pela da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ao local do fornecimento dos produtos, 

a fim de verificar suas instalações e condições para o imediato atendimento.  

 

25. DO PAGAMENTO 
 

25.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do 

período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

 
25.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II 

do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data 

da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
25.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota 

fiscal apresentada. 

 
25.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

25.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

 

25.6. Antes de cada pagamento à contratada, será necessário comprovar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital. 
 

25.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 
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O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

 
25.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

 

25.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 

autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

 

25.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 
 

25.11. Somente por motivo de economicidade ou outro interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em 

execução com a contratada inadimplente. 

 

25.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 

25.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 
26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

 

26.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do 

prazo de validade da proposta; 

 

26.1.2. Apresentar documentação falsa; 

 

26.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 

26.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

26.1.5. Não mantiver a proposta; 

 

26.1.6. Cometer fraude fiscal; 

 

26.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

26.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento 

da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
26.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente ficará sujeito, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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26.3.1. Multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

do licitante; 

 

26.3.2. Impedimento de licitar e de contratar e descredenciamento do cadastro de fornecedores deste 

município, pelo prazo de até cinco anos; 
 

26.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

 
26.5. Sanções por atos praticados no decorrer da contratação: 

 

26.5.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 
 

26.5.2. Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo 
de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando o Contratado, injustificadamente ou por 
motivo não aceito pela Administração deixar de atender totalmente à Autorização de Fornecimento ou à 
Ordem de Compra; 

 

26.5.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 
 

26.5.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

26.5.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 

qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

 

26.5.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento do Registro 

de Fornecedores do município; 

 

26.5.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados; 

 

26.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os 

profissionais que: 

 

26.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

26.6.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

26.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 
 
26.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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26.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

 

27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
27.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital, protocolizado no âmbito da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará. 

 

27.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

 

27.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

27.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente 

por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
 

27.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

 

27.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos 

do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
28.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do Certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro. 

 

28.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

 

28.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

28.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

 

28.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 
 

28.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

 

28.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não resultará automaticamente no afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

 



  

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

_______________________________________________________________________ 

Rua Raimunda Mendes de Queiroz, nº 306, Vila Nova, CEP: 68.658.000 – Aurora do Pará - Estado do Pará. 
E-mail cpl.aurora@outlook.com / CNPJ: 83.267.989/0001-21 

 
 

28.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 

o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

29 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
29.1 – A PMAP se reserva, também, o direito por despacho motivado, do qual dará ciência aos interessados, 

adiar e anular a presente licitação, em qualquer de suas fases, bem como, de desistir dos produtos, sem que 

destes atos, resulte qualquer direito à reclamação ou indenização por parte de qualquer licitante, observado os 

limites estabelecidos na Lei; 

 

29.2 – Os casos omissos surgidos após a abertura das propostas ficarão sujeitos à interpretação do pregoeiro, 

observado os ditames legais; 

 

29.3 – Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução 

do contrato, estando sujeitos, às sanções previstas na Legislação Brasileira. Advertindo-se, que aqueles que 

agirem de má-fé, estarão sujeitos às penalidades previstas em lei; 

 

29.4 – Caso o licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha a fazê-lo fora das especificações 

estabelecidas, a PMAP, poderá independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o contrato e 

optar pela convocação dos demais licitantes, na ordem de classificação; 

 
29.5 – Fica assegurado à PREGOEIRA, o direito de: 

 
a) Adiar a data de abertura da presente licitação, em situação de força maior e ou caso fortuito dando 

conhecimento aos interessados; 

 

b) A pregoeira poderá sugerir a autoridade competente à anulação ou a revogação, no todo ou em parte, o 

presente pregão, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, 

dando ciência aos interessados; 

 

c) Alterar as condições deste edital ou qualquer documento pertinente a este pregão, fixando novo prazo, não 

inferior a 08 (oito) dias úteis, em caso de alteração da proposta. 

 

29.6 – A participação neste pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do edital, bem como, 

observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso; 

 

29.7 – A contratada ficará responsável, por quaisquer danos que venham causar a terceiros ou o patrimônio da 

entidade de licitação, durante a entrega do objeto licitado, reparando às suas custas os mesmos, sem que lhe 

caiba nenhuma indenização por parte da entidade de licitação. 

 

30. DOS ANEXOS DESTE EDITAL 
 

30.1. ANEXO I - Anexo do Termo de Referência 

30.2. ANEXO I-A - Mapas das Rotas/Itinerários 

30.3. ANEXO II - Modelos de Carta de Credenciamento 
30.4. ANEXO III - Modelo de Declaração que cumpre os requisitos de habilitação 

30.5. ANEXO IV - Modelo de Declaração Unificada  

30.6. ANEXO V - Modelo de Declaração Fatos impeditivos 

30.7. ANEXO VI - Modelo de Declaração que possui estrutura  

30.8. ANEXO VII - Modelo de Propostas de Preços 
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30.9. ANEXO VIII - Minuta de Contrato. 

 

31. DO FORO 
 
31.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Aurora do Pará, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

Aurora do Pará/Pa,10 de março de 2020. 

 

 

Brenda da Silva Barbosa 

Pregoeira Municipal 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ pretende adquirir, com base na Lei nº 8.666/93, na 

Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais regulamentadoras pertinentes ou 

outras que vierem a substituí-las, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL PARA O 

ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, 

RESIDENTES EM ÁREA URBANA, RURAL E RIBEIRINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA DO PARÁ. 

 

1. DA JUSTIFICATIVA 

1.1. Para assegurar o transporte escolar para alunos da rede estadual e municipal, transportando-os com 

qualidade e segurança, garantindo o direito a educação para todos, visto que, a frota municipal não consegue 

atender em sua totalidade os estudantes, faz-se necessária contratação de empresa ou cooperativa para suprir 

essa demanda, buscando viabilizar esse objetivo com a melhor relação custo x benefício, por este motivo é 

primordial a contratação de pessoa jurídica para prestação de TRANSPORTE ESCOLAR para atender 

o Município de Aurora do Pará.  

 

2. DO OBJETO 

2.1. O objeto do presente termo refere-se a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL PARA O 

ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, 
RESIDENTES EM ÁREA URBANA, RURAL E RIBEIRINHAS ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA DO PARÁ de acordo com as especificações descritas neste 
termo e os mapas das rotas em ANEXO. 

 

2.3. Os serviços deverão ser prestados, com exclusividade, de acordo om as respectivas necessidades 

operacionais e especificidades pertinentes, no Município de Aurora do Pará, objetivando o transporte escolar 

de alunos, com ou sem deficiência, exceto cadeirantes, de suas residências ou, no caso de impossibilidade de 

acesso, em local próximo, combinado como ponto de encontro, às dependências das escolas da rede escolar 

municipal pertencente à Secretaria de Educação da Prefeitura da Cidade de Aurora do Pará, ou entidades 

conveniadas, e vice-versa, incluindo as atividades extracurriculares que poderão ser realizadas, também, 

durante os fins de semana e férias escolares, a critério da Secretaria Municipal de Educação. 

 

2.4 - DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS: 

 

2.4.1. Os itens cujos os valores totais não ultrapassem o valor de R$ 80.000,00, serão destinados 

exclusivamente as MPE’s, conforme descrito no artigo 48, Inciso I, da Lei Complementar 123/2006. 

 
3. LOCAL E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

3.1. A prestação de serviços do transporte escolar será executada conforme rotas especificadas no subitem 2.4 

deste Termo de Referência.  

3.2. Apresentação de TRANSPORTE ESCOLAR será regida pelas normas estabelecias no Código de Trânsito 

Brasileiro, Resoluções de CONTRAN e alterações posteriores a saber:  

3.2.1. O condutor de veículo destinado a condução de escolares deve satisfazer aos seguintes requisitos:  

3.2.1.1 Ter idade superior a vinte e um anos (art. 138, inciso I, CTB);  
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3.2.1.2 Ser habilitado no mínimo, na categoria “D” (art. 138, inciso II, CTB);  

3.2.1.3 Ser aprovado em Curso Especializado para a condução de escolares, devidamente averbado em sua 

Carteira Nacional de Habilitação, nos termos da regulamentação do CONTRAN (art. 138, inciso V, CTB);  

3.2.1.4 Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações medias, 

durante os dozes últimos meses (art. 138, inciso IV, CTB);  

3.2.1.5 Apresentar Certidão Negativa de Cartório Distribuidor Criminal, expedida no Município de residência 

ou domicilio do condutor.  

3.2.1.6 Quando a Carteira Nacional de Habilitação do condutor for emitida em outra Unidade da Federação, 

deverá ser apresentado Certidão Negativa de Pontuação Suspensão e Cassação da CNH, emitida pelo 

DETRAN de origem da CNH. 

 

4 – CONDIÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL E FORMA DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS  
4.1 - A embarcação deve ter registro na Capitania dos Portos como embarcação de transporte de passageiros;  

4.2 - E obrigatório o uso de coletes salva-vidas por todos os alunos;  

4.3 - A embarcação deve possuir cobertura para proteção contra o sol e chuva e grandes laterais para evitar 

quedas; 

4.4 - Não podem ser transportados mais passageiros do que o número autorizado pela autoridade marítima;  

4.5 - É obrigado ter em local visível aos passageiros, uma placa com o número de inscrição da embarcação, 

peso máximo de cargas e o número máximo de passageiros que está autorizada a transportar; 

4.6 - A embarcação deve ter descarga fria; 

4.7 - O eixo do motor deve ser coberto com caixa de proteção.  

4.8 - O barco deve ter iluminação farol ou (holofote)  

4.9 - O barco deve ter extintor de incêndio.  

4.10 - O transporte escolar deve ter uma pintura de faixa horizontal de cor amarela, em toda a extinções das 

laterais, com a palavra ESCOLAR, na cor preta.  

 

4.11 - O CONDUTOR DA EMBARCAÇÃO DEVE:  

4.11.1 - Ter mais de 21 anos.  

4.11.2 - Ter habilitação na capitania dos portos para operar a embarcação em caráter profissional;  

4.11.3 - Seguir as normas da autoridade marítima para transportes de passageiros.  

4.11.4 - Manter a embarcação em condições de navegação e com todos os equipamentos exigidos.  

 

4.12. CONDUTA DO ALUNO TRANSPORTADO:  
4.12.1 - O aluno deve ficar sentado enquanto o transporte estiver em movimento.  

4.12.2 - Respeitar o condutor do transporte.  

4.12.3 - Não colocar braços ou cabeça para fora da janela.  

4.12.4 - Contar aos pais o que acontece durante toda viagem.  

4.12.5 - Ao chegar ficar sentado, com colete até a ordem do condutor. 

 

5. DOS VEÍCULOS 

5.1. Após a abertura deste Pregão Presencial e conhecendo-se a empresa vencedora, será marcada data para 

vistoria do veículo da mesma, no prazo de até 10 (dez) dias corridos. 

5.1.1. No dia da vistoria, a licitante vencedora deverá apresentar certificado de registro do veículo em nome da 

empresa e/ou documento equivalente. 

5.2. A administração Municipal através do servidor fiscal do Transporte Escolar nomeado através do Decreto 

e/ou portaria, poderá solicitar a órgãos técnicos o auxílio nas vistorias. 

5.3. Na fase de vistoria deverá ser apresentado o veículo que fará a linha descrita neste edital, com os 

respectivos documentos do proprietário e do veículo sendo que deverão ser seus originais e uma cópia de cada 

para serem anexados juntamente com o laudo de vistoria. 
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5.4. O veículo deverá estar em conformidade com as normas técnicas e especificações do Código Nacional de 

Trânsito, no que diz respeito a transporte escolar. 

5.5. Ressaltamos que o tacógrafo deverá estar devidamente funcionando e aferido, para acompanhamento de 

quilometragem. 

5.6. A empresa deverá apresentar na vistoria do veículo os seguintes documentos: 

a) carteira profissional devidamente assinada e carteira nacional de habilitação (CNH) do condutor do 

veículo; 

b) Certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, 

estrupo e corrupção de menores em nome do condutor do veículo, nos termos do Art. 329 do Código 

Brasileiro de Trânsito. 

5.6.1. Em atendimento ao art. 138 do Código Brasileiro de Trânsito o condutor de veículos destinado à 

condução de escolares deve ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; ser habilitado na categoria “D”, (para os 

veículos cuja condução seja obrigatória); não ter cometido infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 

infrações médias durante os últimos 12 (doze) meses; ser aprovado em curso especializado, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN. 

5.7. O veículo será obrigatoriamente vistoriado a cada 180 (cento e oitenta) dias e também aleatoriamente e a 

qualquer tempo sempre que Secretaria Municipal de Educação/Departamento de Transporte, julgar necessário, 

durante a execução do contrato. 

5.8. A licitante deverá apresentar o número de veículos correspondente a quantidade de linhas em que foi 

vencedora no pregão. 

 

5.9. A licitante deverá ainda: 

a) Apresentar Registro do Veículo e Licenciamento no Detran (art.120 e 130 do CTB); 

b) Autorização para realizar transporte escolar emitida pelo Detran (art.136, caput, do CTB); 

c) a afixação da autorização do Detran em local visível (art. 137, do CTB); 

d) Identificação de ESCOLAR (art. 136, III do CTB); 

e) instalação de equipamento de tempo e velocidade – Tacógrafo (art. 136, IV do CTB); 

f) Instalação de lanternas dianteiras e traseiras (art. 136, V do CTB); 

g) Cinto de segurança em número igual ao da lotação (art. 136, VI do CTB); 

h) Curso especializado para motorista e de reciclagem a cada 5 anos (resolução 168/2004 do Contran); 

i) Proibir o motorista de usar calçados que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, 

nos termos do art. 252, IV do CTB; 

j) Proibir o uso de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular quando estiver 

dirigindo (art. 252, VI do CTB); 

k) Proibido o transporte de passageiros que não sejam estudantes/profissionais da Educação e que não 

possuem a carteirinha do transporte escolar, em atendimento ao dispositivo nos arts. 208, VII e 212 da 

constituição federal e 11, VI e 70, VIII, da Lei (federal) nº 9394/1996, bem como ao Artigo 3º da Resolução nº 

18/2012 do Ministério da Educação e Art. 10º da Instrução Normativa nº 001/2014. 

l) Exigir que cada motorista tenha no veículo relação dos usuários, com nome, fone, endereço, nome dos pais 

ou responsáveis. 

 

6. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
6.1. O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do contrato, 

em cumprimento ao Calendário, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo em acordo prévio entre as 

partes, de acordo com Art. 57, parágrafo II da Lei 8.666/93 e suas atualizações ou rescindindo a qualquer 

momento, devendo qualquer alteração ser feita por escrito pela Secretaria de Educação em documento 

fundamentado que será juntado a este processo. 

 

7. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: 
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7.1. Ficará responsável pelo acompanhamento e negociações entre a empresa contratada e prestadores de 

serviços o fiscal do contrato que será designado pela Secretaria Municipal de Educação, o qual será 

apresentado a empresa vencedora. 

 

8. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:  
8.1. Os pagamentos decorrentes da entrega do objeto licitado efetivar-se-ão no prazo mínimo de 10 dias após a 

prestação dos serviços, acompanhada da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), devidamente atestada(s) pelos 

setores competentes da Secretaria de Educação do Município.  

8.2. A(s) nota(s) fiscal (ais), relativa(s) à(s) Ordem(ns) de Prestação de serviços, terá(ão) um prazo de até 05 

(cinco) dias para conferência e aprovação da(s) sua(s) protocolização(ões).  

8.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de pagar ou relevada eventual multa que lhe tenha 

sido aplicada. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

9.1. Efetuar o pagamento na forma e prazo previsto no instrumento contratual;  

9.2. Acompanhar e fiscalizar por um representante da Administração, especialmente designado, para 

recebimento, aferição da qualidade dos itens locados, objeto desta licitação, podendo, no entanto, a 

Administração inspecionar a qualidade do serviço e requerer a suspensão no caso de imprestabilidade do 

objeto locado;  

9.3. Solicitar a substituição do veículo que não esteja apropriado para a prestação dos serviços, devendo a 

Contratada fazer a respectiva reposição; 

9.4. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

contrato. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
10.1. Transporte dos alunos devidamente cadastrados como beneficiários do serviço, pertencentes às escolas 

do município de Aurora do Pará, das localidades próximas ás suas residências até as respectivas instituições de 

ensino;  

10.2. Cumprir fielmente os horários que serão determinados pelo CONTRATANTE no início do ano letivo, os 

quais atenderão aos turnos da manhã e/ou tarde;  

10.3. Manter os veículos sempre em conformidade com as exigências do Código de Transito Brasileiro, as 

Resoluções do CONTRAN e as novas disposições que venham a ser editadas, especialmente quanto à 

segurança;  

10.4. Apanhar os alunos nos locais determinados pelo CONTRATANTE; 

10.5. Tratar com cortesia e urbanidade os alunos e os agentes de fiscalização do CONTRATANTE;  

10.6. Manter o veículo sempre limpo;  

10.7. Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE, aos alunos ou a 

terceiros, por dolo ou culpa;  

10.8. Cumprir as determinações do CONTRATANTE;  

10.9. Submeter seu veículo às vistorias técnicas determinadas pelo CONTRATANTE, respeitando o CTB e 

Resoluções do CONTRAN e Capitania dos Portos;  

10.10. Manter em ida o inventário e o registro dos bens vinculados à prestação do serviço;  

10.11. Prestar contas do serviço ao CONTRATANTE, semestralmente, através de relatório circunstanciado, 

conforme modelo fornecido pela Secretaria de Educação;  

10.12. Permitir aos encarregados da fiscalização o livre acesso, em qualquer época, aos bens destinados ao 

serviço contratado;  

10.13. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço;  

10.14. Em caso de substituição dos veículos deverá obter autorização prévia do Município, utilizando um 

veículo vistoriado pelo Município e/ou DETRAN, Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como, 
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vistorias, encargos trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da execução do Contrato, ficarão 

exclusivamente a cargo da contratada, cabendo-lhe ainda inteiramente responsabilidade por quaisquer 

acidentes de que possam vir a ser vítimas dos seus empregados, quando em serviço, bem como quaisquer 

danos ou prejuízos porventura causados a terceiros e ao Município.  

10.15. O Município isenta-se de qualquer responsabilidade por acidentes ocorridos fora do serviço, em que 

haja envolvimento dos veículos e/ou embarcações utilizados no Transporte Escolar.  

10.16. Arcar com a remuneração e os demais encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, decorrentes da 

contratação, além de taxas e impostos, sem qualquer ônus, para o contratante;  

10.17. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, por si e/ou prepostos;  

10.18. Deixa o veículo e/ou embarcação que cobrirá o item licitado à disposição da Administração Municipal, 

durante a vigência do contrato, conforme determinações da Secretaria Municipal de Educação; 

10.19. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo Contratante;  

10.20. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

11. DAS PENALIDADES E MULTAS  
11.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 a 

80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

11.2. Ficam assegurados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 

da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

11.3. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará à adjudicatária a multa de mora, no valor de 

0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, sem prejuízo das demais sanções. A 

multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for o caso, cobrado judicialmente; 

11.4. A aplicação das multas independerá de qualquer interpretação Administrativa, notificação ou protesto 

judicial sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dada causa;  

11.5. A importância relativa à multa será descontada do(s) recebimento(s) a que a firma tiver direito 

competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las na tesouraria da Prefeitura, no 

prazo de 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da notificação;  

11.6. As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízos das ações cíveis ou penais 

cabíveis ou de processo administrativo;  

11.7. Da pena de multa caberá recurso interposto junto à Prefeita Municipal, obedecendo ao prazo da 

notificação, o qual deverá ser entregue na Secretaria de Educação;  

11.8. A reincidência da empresa na prática de atos sujeitos à notificação de multa, dará motivo a declaração de 

inidoneidade e impedimento de licitar a Prefeitura pelo período de 02 (dois) anos. 

 

11. CRITERIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
11.1. O julgamento obedecerá ao critério MENOR PREÇO POR ITEM (ROTA/KM 

RODADO/PERCORRIDO) observando-se as especificações e outras condições estabelecidas no edital e as 

Legislações pertinentes. 

 

12. DOS VALORES ESTIMADOS E CONDIÇÕES: 

12.1. O valor destinado a prestação de serviços de Transporte Escolar, para atender aos alunos da rede pública 

de ensino é serão pagos mediante a emissão de faturas e/ou recibos, na proporção do serviço efetivamente 

prestado a Prefeitura Municipal. O valor de referência resulta da utilização das tabelas de preços das seguintes 

referências: (pesquisa mercadológica realizadas pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal). 

 

13. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
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13.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo, na forma da 

Lei;  

13.2. As alterações serão processadas através de Termo Aditivo, nos limites permitidos em Lei.  

 

14. DA RESCISÃO  

14.1. O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de:  

14.1.1. A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais;  

14.1.2. Atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do(s) serviços;  

14.1.3. Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis;  

14.1.4. Decretação de falência da Empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários;  

14.1.5. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e homologadas pela 

Prefeita Municipal;  

 

14.2. A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente contrato por motivo de:  

14.2.1. Atraso injustificado no pagamento da(s) fatura(s) acima de 90 (noventa) dias após a emissão da Nota 

Fiscal;  

14.2.2. A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judiciais nos termos da legislação. 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO  

15.1. A fiscalização da prestação de serviços ficará a cargo de servidor designado por portaria e/ou decreto 

emitido pela Secretaria Municipal de Educação.  

 

16. DA INADIMPLÊNCIA 

16.1. Aplica-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, fiscais e 

comerciais o disposto no artigo 71, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações.  

 

17. DO FORO  

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Aurora do Pará, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir qualquer questão oriunda do presente contrato, desde que não resolvidas na 

esfera administrativa.  

Aurora do Pará, Estado de Pará, aos 04 de Fevereiro de 2020.  

 

 

_______________________________ 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I - A  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

 

MAPA DAS ROTAS/ITINERÁRIO 

 

TERRESTRE  

Nº ROTA TURNO VEICULO UND 
QUANT./ 

KM/DIA 

QUANT. 

/DIA 

V. 

UNIT./KM 

1 
Manoel Cuchiu, Cupaúba, Baza, seu Maté 

Tatu Bola ao Cajueiro. 
TARDE 

MICRO-

ÔNIBUS 
KM 91 202 R$ 3,30 

2 
Fazenda Deus mim deu, entra nas Quatro 

Boca e volta para a Escola do Açaiteua. 

MANH

Ã 
KOMBI KM 24 202 R$ 3,30 

3 
Fazenda Deus mim deu, entra nas Quatro 

Boca e volta para a Escola do Açaiteua. 
TARDE KOMBI KM 26 202 R$ 3,30 

4 

Km 12, Santa Luzia, Batista, Casa da 

Lucimar Palmeirinha, km o5   a Cidade de 

Aurora do Pará. 

TARDE ÔNIBUS KM 83 202 R$ 3,30 

5 

Fazendinha, casa do Sr Filemom, com. seu 

Sandro, Jabuti Maior, Colônia Nova a 

Barreirinha. 

TARDE ONIBUS KM 35 202 R$ 3,30 

6 Monte Sião para com. Véu de Deus. 
MANH

Ã 
COMBI KM 25 202 R$ 3,30 

7 Monte Sião para com. Véu de Deus. TARDE COMBI KM 25 202 R$ 3,30 

8 
Comunidade Santa Rosa à Vila do 

Ipitinga. 
TARDE ÔNIBUS KM 45 202 R$ 3,30 

9 
Comunidade Santa Rosa à Vila do 

Ipitinga. 
NOITE ÔNIBUS KM 49 202 R$ 3,30 

10 

Casa Branca, Vila Nazaré, Faz. Do SR 

Buritama Faz. SR Fabio Faz. SR Saulo, 

Pajé Fazenda Rafaela  ao Cajueiro. 

MANH

Ã 
COMBI KM 37 202 R$ 3,30 

11 

Casa Branca, Vila Nazaré, Faz. Do SR 

Buritama Faz. SR Fabio Faz. SR Saulo, 

Pajé Fazenda Rafaela  ao Cajueiro. 

TARDE COMBI KM 37 202 R$ 3,30 

12 

Barreirinha, Vila Nova, Areal, Filadélfia, 

Açaiteua Surianagem, São Bento a boa 

Vista do Caratateua. 

NOITE ÔNIBUS KM 92 202 R$ 3,30 

13 
Vale do Capim, São Marcos, Ariramba, a 

Aurora do Pará. 
TARDE ÔNIBUS KM 100 202 R$ 3,30 

14 

Jacamizinho, Timborana Ramal da Viúva, 

km 05 Ramal do Bacural ao Lado da 

Escola Santa Rute ao Jacamim. 

TARDE ÔNIBUS KM 67 202 R$ 3,30 

15 
Ladeira do Gato, Maçaranduba Cupauba, 

casa do Severino km 81 à Aurora do Pará. 
TARDE ÔNIBUS KM 108 202 R$ 3,30 

16 

São Francisco, Taperinha, bom Jesus 

Alfredinho, na casa do seu Luiz ramos Pé 

chato, Casa do Luiz Ramos, Bom Jesus à 

Boa Vista do Caratateua. 

TARDE ÔNIBUS KM 61 202 R$ 3,30 
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17 

São Francisco, Taperinha, bom Jesus 

Alfredinho Bom Jesus à Boa Vista do 

Caratateua. 

NOITE ÔNIBUS KM 40 202 R$ 3,30 

18 

Boa Vista do Jabuti, Colonia Nova, 

Fazendinha, Areal, Filadelfia, Quatro 

Bocas, São Pedro a Boa Vista do 

Caratateua. 

TARDE ÔNIBUS KM 72 202 R$ 3,30 

19 
Fazenda Aurora, Fazenda Progresso, Km 

75 a Aurora. 
TARDE ÔNIBUS KM 71 202 R$ 3,30 

20 
Fazenda Recanto dos Vieiras, São 

Clemente até a Escola Rio Jabuti. 

MANH

Ã 
COMBI KM 50 202 R$ 3,30 

21 
São Marcos, Vale do Capim, Ariramba 

Trav. 59 a Aurora do Pará. 
NOITE ÔNIBUS KM 100 202 R$ 3,30 

22 
Abacate, Paraíso Ramal do vereador 

Euclenio ao Ipitinga. 
TARDE ÔNIBUS KM 40 202 R$ 3,30 

23 
Abacate, Paraíso Ramal do vereador 

Euclenio ao Ipitinga. 
NOITE ÔNIBUS KM 40 202 R$ 3,30 

24 

Fazenda Flor da Mata, Paruru, São Bento, 

casa do seu Marcelo Canaã, Boa Vista, 

Tapera, volta para o Boa Vista, Fazenda 

do Magno São Bento e leva para São 

Pedro. 

MANH

Ã 

MICRO- 

ÔNIBUS 
KM 77 202 R$ 3,30 

25 
Casa do seu Hélio, Paruru, Canaã fazenda 

do Fabio seu bubuia a Boa Vista. 
TARDE 

MICRO- 

ÔNIBUS 
KM 39 202 R$ 3,30 

26 

Casa do Hélio, casa do Zé Bubuia, fazenda 

do Fabio casa do seu Marcelo Vila do São 

Pedro a boa Vista. 

NOITE 
MICRO- 

ÔNIBUS 
KM 45 202 R$ 3,30 

27 
Seu Cesar, Fazenda do Jorge Chicó, 

Ramal Km 2, Ramal do Júlio Berajuba, 

MANH

A 
COMBI KM 35 202 R$ 3,30 

28 
Seu Cesar, Beirajuba, Ramal do Júlio a 

Sant’Ana. 
TARDE COMBI KM 35 202 R$ 3,30 

29 
Seu Cesar, Beirajuba, Ramal do Júlio a 

Sant’Ana. 
NOITE COMBI KM 35 202 R$ 3,30 

30 

São Miguel, São Francisco, Bom 

Remédio, Fé em Deus, Pau Amarelo ao 

Ipitinga. 

TARDE ÔNIBUS KM 100 202 R$ 3,30 

31 

São Miguel, São Francisco, Bom 

Remédio, Fé em Deus, Pau Amarelo ao 

Ipitinga. 

NOITE ÔNIBUS KM 100 202 R$ 3,30 

32 Pau Amarelo ao Ipitinga. 
MANH

Ã 
ONIBUS KM 18 202 R$ 3,30 

33 

Bom Remédio, São Miguel, Açaiteua I, 

Açaiteua II, Deus me Deu, Km 64, 

Surianage, sai no Km 64, Cravinho a 

Aurora do Pará. 

TARDE ÔNIBUS KM 94 202 R$ 3,30 

34 Vila Jacamim. 
MANH

Ã 
ÔNIBUS KM 13 202 R$ 3,30 

35 
Sitio Pimentel, São Domingos, Jabuti, 

Rocinha a Vila do Repartimento. 
TARDE ÔNIBUS KM 62 202 R$ 3,30 
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36 Ramal do Netonio, Pé de Ferro ao Km 16. 
MANH

Ã 
COMBI KM 36 202 R$ 3,30 

37 Ramal do Netonio ao Km 16. TARDE COMBI KM 16 202 R$ 3,30 

38 Fazenda Barrozinho, Zé Brasil Km 16. NOITE COMBI KM 26 202 R$ 3,30 

39 

Casa da Zenaide, Sítio Verde, Quatro 

Bocas, Fazenda, São Marcos a Aurora do 

Pará. 

TARDE ÔNIBUS KM 114 202 R$ 3,30 

40 

Ramal da Viúva, Timborana, Ramal do 

Marcelo, Fazenda Monte Sinai, Toco 

Preto, Fazenda São João, Fazenda são 

Luiz, Jacamizinho, Canaã, km 81 à Aurora 

do Pará. 

TARDE ÔNIBUS KM 196 202 R$ 3,30 

41 
Manoel Cuchiu, Cupaúba, Baza, seu Maté 

Tatu Bola ao Cajueiro. 

MANH

Ã 

MICROON

IBUS 
KM 91 202 R$ 3,30 

42 

Zé Brasil, Ramal da Raimunda e Fazenda 

Sariel, Km 11 ao Km 16. Volta no Ramal 

da Torre, Km 17 ao Km 16. 

MANH

Ã 
COMBI KM 55 202 R$ 3,30 

43 

Ramal do Zé Brasil km 11 Faz. Sariel km 

12 e km13 ao Km 16, Ramal Km 17 ao 

Km 16. 

TARDE COMBI KM 48 202 R$ 3,30 

44 

Novo Mundo, Canaã, Jacamizinho, Ramal 

da Viúva Timborana, São Clemente São 

Domingos, ao Jacamim. 

NOITE ÔNIBUS KM 149 202 R$ 3,30 

45 

Nova Ipixuna,Com. Esperança,São 

Joaquim Taperinha, Pirajauara, DR a 

Santana do Capim. 

TARDE ÔNIBUS KM 55,5 202 R$ 3,30 

46 

Nova Ipixuna,Com. Esperança,São 

Joaquim Taperinha, Pirajauara, DR a 

Santana do Capim. 

NOITE ÔNIBUS KM 55,5 202 R$ 3,30 

47 

Ipé Amarelo, Antônio Branco, Estrada 

Nova, Nova Judeia a Vila Cajueiro-

Maracaxi. 

TARDE ÔNIBUS KM 122 202 R$ 3,30 

48 
Assentamento, Fazenda do Chico Branco 

Vila Benevides a Sant’Ana. 

MANH

Ã 
ÔNIBUS KM 58 202 R$ 3,30 

49 Ponte do SR. Coroca até o SR Jorge. 
MANH

Ã 
ÔNIBUS KM 10 202 R$ 3,30 

50 
Baliseu Munis Santa Fé, nova vida badu 

ao Cajueiro. 
TARDE ÔNIBUS KM 88 202 R$ 3,30 

51 

Bom Pastor, Duquinha, Ramal da Fazenda 

do SR. Jonas Braz Carapitinga, São Judas 

e Cajueiro. 

TARDE ÔNIBUS KM 61 202 R$ 3,30 

52 
Jabuti, Rocinha, Casa da Marly, Vila do 

Repartimento. 
NOITE ÔNIBUS KM 54 202 R$ 3,30 

53 

Barreirinha, Vila Nova, Colônia Nova, 

Fazendinha, Fazenda do Negão, Filadélfia 

Casa do seu a Aurora do Pará. 

TARDE ÔNIBUS KM 105 202 R$ 3,30 

54 
Monte Alegre, Faz. Vitória, casa de alto e 

baixo, após a ponte ao Cajueiro. 

MANH

Ã 
COMBI KM 22,5 202 R$ 3,30 

55 Monte Alegre, Faz. Vitória, casa de alto e TARDE COMBI KM 22,5 202 R$ 3,30 
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baixo, após a ponte ao Cajueiro. 

56 
Sítio Escondido, Com. Santa Luzia ao 

Ipitinga. 

MANH

Ã 
ÔNIBUS KM 36 202 R$ 3,30 

57 
São Clemente,Ramal do BiribIl, Ramal do 

seu Pneu ate a Escola Santa Ruthe. 

MANH

Ã 
COMBI KM 40 202 R$ 3,30 

58 Saua a Santana do Capim. NOITE COMBI KM 44 202 R$ 3,30 

59 

Entrada do Naife, cajuerinho, 

assentamento DR a Santana e volta pra 

creche. 

MANH

Ã 
COMBI KM 25 202 R$ 3,30 

60 KM 20, DR Santana e volta pra creche. TARDE COMBI KM 13 202 R$ 3,30 

61 

Sitio Do Euclenio Passa Pela Casa Do 

Caboquinho, Casa Do Alexandre, Lordes 

À Aurora. 

TARDE ONIBUS KM 60 202 R$ 3,30 

 

FLUVIAL 

 

Nº ROTA TURNO VEICULO UND 
QUANT.

/HS/DIA 

QUANT

/DIA 

V. 

UNIT./HORA 

62 São Matheus a Barreirinha. TARDE BARCO HORA 5 ½ 202 14,50 

63 
MANGUEIRÃO,VEU DE DEUS A 

BARREIRINHA. 
TARDE BARCO HORA 5 202 14,50 

64 

DONA IRACI A SÃO CALISTO. BOA 

ESPERANÇA,AS PEDRAS A SÃO 

CALISTO. 

MANH

Ã 
BARCO HORA 2 202 14,50 

65 

DONA IRACI A SÃO CALISTO. BOA 

ESPERANÇA,AS PEDRAS A SÃO 

CALISTO. 

TARDE BARCO HORA 2 202 14,50 

66 
VILA NOVA, SIRIRI A 

BARREIRINHA. 
TARDE BARCO HORA 5 202 14,50 

67 
COM. MANGUEIRÃO, VEU DE DEUS 

A BARREIRINHA. 

MANH

Ã 
BARCO HORA 4 202 14,50 

68 BOA AVENTURA IPÊ AMARELO. 
MANH

Ã 
BARCO HORA 6 202 14,50 

69 SÃO FRANCISCO A VILA NOVA. 
MANH

Ã 
BARCO HORA 2 ½ 202 14,50 

70 SÃO FRANCISCO A VILA NOVA. NOITE BARCO HORA 2 ½ 202 14,50 

71 SÃO FRANCISCO A VILA NOVA. TARDE BARCO HORA 2 ½ 202 14,50 

72 SAUA A SANT’ANA. NOITE BARCO HORA 4 ½ 202 14,50 

73 ALEGRE VAMOS A SANTANA. TARDE BARCO HORA 5 202 14,50 

74 BOA VISTA DO JABUTI MAIOR. TARDE BARCO HORA 3 ½ 202 14,50 

75 
IGARAPÉ AÇAITEUA ATÉ A 

COMUNIDADE SANTA ROSA. 
TARDE BARCO HORA 3 202 14,50 

76 FREEI HENRIQUE A VILA NOVA. TARDE BARCO HORA 5 ½ 202 14,50 
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77 

CASA DO SEU CUTACA, SÃO 

FRANCISCO, A SANTANA DO 

CAPIM. 

TARDE BARCO HORA 8 202 14,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

_______________________________________________________________________ 

Rua Raimunda Mendes de Queiroz, nº 306, Vila Nova, CEP: 68.658.000 – Aurora do Pará - Estado do Pará. 
E-mail cpl.aurora@outlook.com / CNPJ: 83.267.989/0001-21 

 
 

ANEXO II 
 

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 
 

 
À 

Prefeitura Municipal de Aurora do Pará-PA 

Ref. Ao Pregão Presencial Nº 004/2020 

 

 

 
Indicamos o (a) Senhor (a) , portador da cédula de identidade nº. , Órgão expedidor , como nosso 

representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e 

das PROPOSTAS, manifestar, dar lances, prestar todos os esclarecimentos a nossa Proposta, interpor 

recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do 

presente Credenciamento.  

 

 

 
Data e Local: 

 

 

_______________________________________ 

(Razão social da empresa e Nº de CNPJ) 

(Nome do representante Administrativo) 

(Nº do Cpf do representante administrativo) 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
 

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020, DECLARO (A) 

(MOS), que temo (s) conhecimento e cumpro (imos) plenamente os requisitos de habilitação e atendo (emos) 

a todas as exigências do Edital, tendo assim condições para participação no presente certame. 
 
 
 

Observação: Em caso de ME ou EPP, deve ser citada nesta declaração. 

 

 

 

 

Data e Local: 

 

 

_______________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO  

(REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO IV 

MODELO DECLARAÇÕES UNIFICADAS 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

À 

Prefeitura Municipal de Aurora do Pará-PA 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. Nº 004/2020 TIPO MENOR 

PREÇO POR ITEM. 

 

(Razão social da Empresa) --------------------------------, CNPJ Nº --------------------, sediada na Rua -------------
--------------------, nº ----, bairro, -----------------, CEP-------------- Município ----------------------, por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Presencial nº 
004/2020, DECLARA, sob as penas da lei, que: 

1. Não possui em seu quadro de pessoal, empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal 

e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº9.854/1999. 
2. Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo 
funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 
8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90), 

3. Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93; 

4. Estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 
cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. 

5.( ) Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecido no Art. 3º Lei Complementar nº 

123, de 14 de maio de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa 

Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da 

referida Lei Complementar. 

6. ( ) Declaro, sob as penas da Lei, que nossa empresa não está enquadrada no tratamento favorecido às 
ME/EPP. 
7. Declara para os devidos fins que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 
5% de pessoas portadoras de deficiência de acordo com o disposto no art. 28, §6º da Constituição do Estado 
do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11.06.2008), em função de possuir menos de 20 (vinte) 
funcionários em seu quadro de pessoal. 
8. Declara que os documentos que compõem o Edital foram fornecidos à disposição e tomou conhecimento 

de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados. 

9. Declara que não se encontra inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 
Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, 
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração. 

 

 

Data e Local: 
 

_______________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO  

(REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 12, subitem 12.3, do edital do Pregão 

PRESENCIAL Nº 003/2019, a superveniência do(s) fato(s) a seguir, o(s) qual(is) poder(ão) constituir-se em 

impeditivo(s) da nossa habilitação no procedimento em apreço. (Declaração exigida somente em caso 

positivo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

etc. 
 

 
Data e Local: 

 

 

_______________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO  

(REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO VI 

MODELO DECLARAÇÃO QUE POSSUI ESTRUTURA 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

A empresa (Razão social da Empresa) --------------------------------, CNPJ Nº --------------------, sediada na Rua -

--------------------------------, nº ----, bairro, -----------------, CEP-------------- Município ----------------------, Em 

atendimento ao previsto no edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020, DECLARO (A) (MOS), que 

me considero adjudicatário do objeto da presente licitação, e que possuindo estrutura necessárias ao 

fornecimento. 

 

 

 

 

 

 

 
Data e Local: 

 

 

_______________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO  

(REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO VII  

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS  
 

(Localidade), (dia) de (mês) de 2019. 

Referência: Edital do Pregão Presencial nº 004/2020– PMAP 

 

Sr. Pregoeiro, 
 

 A Empresa ___________________ sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no CNPJ/MF 

sob nº _________________, neste ato representada por __________________________, propõe à Prefeitura 

Municipal de Aurora do Pará, a entrega dos materiais e/ou serviços abaixo indicados, conforme Termo de 

Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições: 

 a) Preços: 

Nº  Descriminação do material Marca UND Qtde. R$ Unit.  R$ Total 

01 
 

 

 
UND  

 
00,00 

 Total Global: 00,00 

 
 Valor total da proposta R$ 00,00 (-------------------) 
 

 b) Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com 

impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos materiais e/ou serviços desta Licitação. 

 c) O prazo de entrega é de __ (_____) a contar do recebimento da nota de empenho ou ordem de 

compra. 

 d) A entrega do objeto será feita nos locais indicados na Declaração do local de abastecimento, 

mediante a apresentação da solicitação/ordem de compra e/ou requisição, sem nenhum ônus para essa 

Prefeitura. 

 e) Prazo de validade da proposta: (no mínimo de 60 dias). 

 f) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de 

empenho/ordem de compra no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr. 

____________________, Carteira de identidade nº _____________, CPF nº _______________, (função na 

empresa), como responsável legal desta empresa. 

 g) Dados bancários: (informar banco, agência e conta corrente) 

 h) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos. 

 

Data e Local: 

_______________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO  

(REPRESENTANTE LEGAL) 

 

OBS: IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 
CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 

 

CONTRATO A D M I N I S T R A T I V O  QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O(A) PREFEITURA E A 

EMPRESA 

 «EMPRESA_CONTRATADA», CONSOANTE AS 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 

O(A) «NOME_DA_CONTRATANTE», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 

«ENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ (MF) sob o nº «CNPJ_DA_CONTRATANTE», 

representado pelo(a) Sr.(a) «NOME_RESP_LICITACAO», «CARGO_RESP_LICITACAO», portador do 

CPF nº «CPF_RESP_LICITACAO», residente na «ENDERECO_RESP_LICITACAO», e de outro lado a 

firma «EMPRESA_CONTRATADA»., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº «CPF_CNPJ_CONTRATADO», 

estabelecida à «ENDERECO_CONTRATADO», doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

neste ato representada pelo Sr.(a) «NOME_REPRESENTANTE», residente na 

«ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do(a) 

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO», tem entre si justo e avençado, e celebram o presente 

Instrumento, do qual são partes integrantes a Licitação nº «NO_LICITACAO» e a proposta apresentada pela 

CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 

8.666/93, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, tendo em vista o resultado 

da Licitação sob a modalidade Pregão Presencial 004/2020. 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – ORIGEM DO CONTRATO 
 
1.1 - Este Contrato Administrativo tem como origem a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 004/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/040201, devidamente homologada pelo 

Ilustríssimo Senhor XXXXXXXXXXXX Gestor/Ordenador de Despesas do XXXXXXXX, ficando este 

instrumento expressamente vinculado ao mencionado Edital de Licitação e à(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) 

licitante(s) vencedor(es), agora CONTRATADA(S), conforme prescreve o inciso XI, do art. 55, da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO 
 

2.1 - As cláusulas e condições deste Contrato se moldam às disposições da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações, as quais, CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas e se obrigam reciprocamente. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA–OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
 

3.1 - Este Contrato Administrativo tem por objeto a «OBJETO_CONTRATADO». 

 
«ITENS_CONTRATO» 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO 
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FORNECIMENTO: 

 
4.1. - Os produtos deverão ser entregues, conforme solicitação, sendo os itens e quantidades de acordo com 

as necessidades, em até 2 (dois) dias, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento, pôr conta e 
risco da licitante em local previamente designado pelo setor de compras da municipalidade e em perfeito 
estado de conservação, em horário de atendimento do órgão. 
 
4.2. - Os produtos deverão ser entregues, de acordo com as características exigidas neste edital, assim como 

com toda a sua documentação 
 
4.3. - O prazo de entrega deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas 

neste edital 

 

4.4. - O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, 

previsto em lei, comunicado pela empresa vencedora, por escrito, ao Setor responsável do município, antes 

do vencimento do prazo 
 

4.5. - Aceito e oficializado por escrito, pelo Setor competente, o prazo de entrega será prorrogado 

automaticamente, e por igual número de dias em que perdurar o evento causador do atraso. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

5.1. - A empresa vencedora de cada item ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o produto que for recusado 

por apresentar-se danificado, com prazos de validade vencidos, ou que estiver em desacordo com o disposto 

neste edital e seus anexos; 
 

5.2. - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará 

condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 

8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor 

e/ou Comissão de Recebimento. 

 
5.3 - No caso de alteração das passagens (horários), após a entrega dos mesmos, a proponente vencedora deverá 

informar com antecedência. 

 

5.4 - As passagens apresentadas devem ser apresentadas sempre em conformidade com a solicitação da 

administração. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
6.1. - O preço global para o fornecimento de passagens é de R$ «VALOR_CONTRATADO» 
(«VALOR_EXTENSO_CONTRATADO») nos termos da proposta da CONTRATADA, devidamente 
aprovada pelo CONTRATANTE, composto pelos valores unitários conforme descritos na cláusula terceira 

deste Contrato. 
 

6.2. - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados do adimplemento contratual, após a 

entrega a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de venda contendo a especificação do produto, marca e/ou fabricante, 

quantidade, volume se for o caso, valor unitário e valor total. 

 
6.3. - No dia e hora designado para o pagamento a CONTRATADA deverá apresentar o respectivo recibo, 

devidamente datado, carimbado, assinado e em papel timbrado da contratada, devendo indicar o Banco, o 
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número da agência e o número da conta corrente para fins de transferência bancária. 

 
6.4. - O pagamento será efetuado através de transferência bancária. 

 
6.5. - O CONTRATANTE possui o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos da 

CONTRATADA, em consequência de penalidades aplicadas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO 
 
7.1. - O prazo de vigência do presente Contrato passará a contar da data de assinatura deste instrumento até o 
dia 31/12/2019, sendo que a CONTRATADA deverá executá-lo de acordo com as necessidades de 
abastecimento do CONTRATANTE. 

 
7.2. - Será emitida à CONTRATADA, Ordem de Compra para fornecimento de de suprimento de 

informática e permanente, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará durante a 

vigência do Contrato, nos termos do caput do art. 64, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, sendo facultado 

ao CONTRATANTE adotar as providências a que se refere o § 2º do supracitado dispositivo legal. 

 

CLAUSULA OITAVA – PRAZO DO CONTRATO 

 
8.1. - O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 31/12/2019, 
podendo ser renovado através de Termo Aditivo, desde que haja interesse das partes contratantes. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

9.1. - As despesas decorrentes deste Contrato correrão pelas dotações orçamentárias: 

 
«DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR». 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

10.1. - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pelo fornecimento de suprimento de 

informática e permanente, de acordo com a emissão das ordens de Compra pelo CONTRATANTE, 

respondendo diretamente pelos danos que, por si, seus prepostos ou empregados, por dolo ou culpa, causarem 

ao Município ou a terceiros. 
 

10.2. - A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
10.3. - A CONTRATADA deverá fornecer produtos de boa qualidade, sendo que frequentemente o 

CONTRATANTE realizará teste de amostra para verificação da qualidade. 

 

10.4. - A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às normas estabelecidas pelo CONTRATANTE 

que será fiscalizador da qualidade do fornecimento dos produtos, objeto deste Contrato. 

 

10.5. - Prestar integral obediência à legislação e normas de qualidade e às relativas à higiene, segurança e 

medicina do trabalho. 
 

10.6. - Prestar esclarecimentos quando solicitados pelo CONTRATANTE, caso haja alguma dúvida quanto ao 

fornecimento contratado. 
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10.7. - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes do fornecimento contratado, inclusive acidentes e mortes, perdas ou destruições parciais 

ou totais, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade. Deverá, contudo, informar 

imediatamente a Prefeitura Municipal de Aurora do Pará sobre eventual ocorrência de quaisquer dos fatos 

citados. 

 
10.8. A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou reduções no objeto 

contratual que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, 

devidamente atualizado, mediante termo aditivo. 

 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATANTE 
 

11.1. Efetuar o pagamento nos termos firmado neste Contrato. 

 

11.2. Orientar e fiscalizar o fornecimento dos produtos realizado pela CONTRATADA. 

 

11.3. Encaminhar o expediente necessário ao pagamento da CONTRATADA. 

 
11.4. Exercer ampla fiscalização dos serviços, de modo a garantir segurança, regularidade, eficiência e 

comodidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 
 

12.1. A administração e a fiscalização do Contrato serão efetuadas pelo(a) Servidor(a) Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

 

13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

CONTRATADA, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/93, quais sejam: 

 

a) Advertência; 
 
 
b) Multa; 

 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, conforme disposto no 

inciso III, art. 87 da Lei n° 8.666/93; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem 

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

aplicou a penalidade. 

 

13.2. É competente para aplicar as sanções de advertência e multa o Secretário Municipal de Saúde. 

 

13.3. A aplicação da declaração de inidoneidade é de competência do Prefeito Municipal, facultada a defesa 

da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias contados da notificação. 
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13.4. No caso de não atendimento ao objeto contratado, prevalecerão às seguintes multas: 

 

a) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no fornecimento dos Produtos; 

 

b) Caso venha a agir culposamente no curso do fornecimento dos Produtos, infringindo por negligência, 

imprudência ou imperícia as cláusulas do Contrato, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por cento) sobre o 

valor do Contato, hipótese em que se obriga a CONTRATADA a repor a parte danificada, sem ônus para o 

CONTRATANTE; 
 
c) Por se conduzir dolosamente no curso do fornecimento, a multa será de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

do Contrato; 
 
d) Caso venha desistir do fornecimento, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do Contrato. 
 
13.5. As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a CONTRATADA possua junto ao 
CONTRATANTE, devendo ser aplicadas por representação da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, 
facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
notificação. 
 
13.6. Das decisões caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto no artigo 109 da Lei 

n°8.666/93. 

 

13.7. Os recursos serão dirigidos ao Secretário Municipal de Educação que terá o prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis para se pronunciar. 
 

13.8. Será considerado motivo de força maior para isenção de multa: 

 

a) Greve generalizada dos empregados da CONTRATADA; 

b) Interrupção dos meios normais de transportes; 

c) Acidente que implique em retardamento da execução do fornecimento sem culpa por parte da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
 
14.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele 
previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos: 

 

a) Quando ocorrer descumprimento de cláusula do Contrato e a CONTRATANTE não optar pela cobrança de 

multa prevista no Edital; 
 

b) Revelando a CONTRATADA incapacidade ou inidoneidade durante o fornecimento e/ou Produtos; 
 

c) Frequentemente houver reclamações quanto à qualidade do fornecimento e/ou produtos; 
 

d) Se cometida qualquer fraude; 
 

 

e) Se a CONTRATADA insistir em não cumprir quaisquer obrigações e/ou responsabilidades a ela afetas, 

nos termos do que dispõe este Contrato; 
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f) Quando, depois de reiteradas notificações, ficarem evidenciada incapacidade, imperícia ou má- fé por parte 

da CONTRATADA na condução do Contrato. 
 

14.2. O presente Contrato Administrativo poderá ainda ser rescindido: 

 
a) Unilateralmente nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do Art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações, sem que caiba a contratada qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades 

que se demonstrarem cabíveis; 

 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes; 
 

c) Judicialmente, nos termos da legislação processual; 

 
d) Nas hipóteses preceituadas pelo art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento. 

 
14.3. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento à 

CONTRATADA, até que se apurem eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA CESSÃO OU SUBCONTRATAÇÃO 
 
15.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar o Contrato, total ou parcialmente a terceiros, sem 
prévia autorização do CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA – FORO 

 
16.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato, fica eleito pelos 

contratantes, o Foro da Comarca de Aurora do Pará, Estado do Pará. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICIDADE 
 

17.1. O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial no prazo previsto no parágrafo único, 
do artigo 61 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, e mural de avisos da Prefeitura Municipal de 
Aurora do Pará. 

 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA – ASSINATURA 
 

18.1. E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais pretendidos. 
 

«CIDADE» - «UF_MUNICIPIO», «DATA_DO_CONTRATO» 
 

 
 

«NOME_DA_CONTRATANTE» CNPJ(MF) 
«CNPJ_DA_CONTRATANTE» 

CONTRATANTE 
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«EMPRESA_CONTRATADA» 
«CPF_CNPJ_CONTRATADO» 

 CONTRATADO(A) 
 
 
Testemunhas: 

 

1._______________________________ 2._______________________________ 

 
 

 

 

 
 

 


