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ANEXO II - PROPOSTA DE PRE(:OS
O PREGOEIRO da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Ref.

PREGAO ELETRONICO N° 19.01.2022.01-PE

Senhor Pregoeiro, tendo examinado o Edital do Pregao Eletr6nico N° 19.01.2022.01-PE, cujo
objeto e a CONTRATA~AO DE EMPRESA PARA PRESTA~AO DE SERVI~OS DE
TRANSPORTE ESCOLAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMO~AO
DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO DO MUNICIPIO DE
SANT ANA DO CARI RI - CE.
Apresentamos a presente proposta para, conforme planilha de precos, anexa.
Sendo:
LOTE I- ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - 200 DIAS LETIVOS
Rota

Descricao

Marca

Unid.

Kmano
letivo

Valor
Unit do
km

VALOR
MEN SAL

QTD
MEN SAL

TOTAL
GLOBALA
NUAL

01

LOTE II- ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL- 215 DIAS LETIVOS
Rota

Descricao

Marca

Unid.

Kmano
letivo

Valor
Unit do
km

VALOR
MEN SAL

QTD
MEN SAL

TOTAL
GLOBAL
ANUAL

01
Outrossim, declaramos que:
a) nos precos oferecidos estao inclusas todas as despesas de fornecimento dos bens, impastos,
encargos, taxas, royalties, seguros, frete - carrego e descarrego;
b) os bens serao entregues, conforme estipulado na ordem de compra, na sede do Municfpio de Santana
do Cariri;
c) 0 prazo de garantia dos bens e de _ (
) meses, contados a partir da data de
entrega na Prefeitura de Santana do Cariri.
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: a) efetuar a entrega dos bens solicitados na
ordem de compra, no prazo maximo de (
) dias corridos, contado a partir da data de
recebimento da ordem de compra concordamos em manter a validade desta proposta por um perfodo
de 90 (noventa) dias, contado a partir desta data. Ate que o contrato seja assinado, esta proposta
constituira um compromisso de nossa parte, observada as condicces estipuladas no Edita! de Pregao.
Nome, qualificacao e assinatura do responsavel legal.
R"' D,· Placido Cidadc N"''"'· 387, CEP, 63190-000 I CNPJ, 07.597.347/000~
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ANEXO III- DECLARA<:OES

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
PREGAO ELETRONICO N° 19.01.2022.01-PE

DECLARA<:AOI

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junta ao Municipio de Santana do
Cariri, Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n? 9.854, de 27 /10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituicao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da
Lei.

.............

(UF),

de

de

.

DECLARANTE

Rua Dr. Placido

idade Nuvens. 387. CEP: 63190-000
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III.II.) 2° Modelo de Declaracao:

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
PREGAO ELETRONICO N° 19.01.2022.01-PE

DECLARA<;:AO
II

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junto ao Municipio de Santana do
Cariri, Estado do Ceara, que tern pleno conhecimento de todos os parametros e elementos do?
produtos a serem ofertados no presente certame licitat6rio e que sua proposta ateride
integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da
Lei.

........... (UF),

de

de

..

DECLARANTE

Rua Dr. Placido Cidadc Nuvens,

387. CEP: 63190-000

I CNP.I:

07.597.347/0001-02
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III.III.) 3° Modelo de Declaracao:

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
PREGAO ELETRONICO N° 19.01.2022.01-PE

DECLARA~AOIII

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR). DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junto ao Municfpio de Santana do
Cariri, Estado do Ceara, sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato superveniente
impeditivo de nossa habilitacao para participar no presente certame licitat6rio, bem assim que
ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, nos termos do art.32,
§2Q, da Lei n.Q 8.666/93.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

.............

(UF),

de

de

.

DECLARANTE

Rua Dr. Placido Cidadc Nuvens.

387. CEP: 63190-000

I CNP.I:

07.597.347/0001-021
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III.IV.) 4° Modelo de Declaracao:

Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
PREGAO ELETRONICO N° 19.01.2022.01-PE

DECLARA(:AO DE MICRO EMPRESA (ME) E EMPRESASDE PEQUENO PORTE (EPP)
(Esta declaracao devera ser entregue na forma disposta no subitem 6.2 do Edita!)

A empresa

Inscrita no CNPJ nQ
, sediada
( endereco completo)
, por interrnedio de seu representante
legal o(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e
do CPF..
DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art. 3°, tendo direito aos
beneficios estendidos pelo referido Diploma, estando enquadrada coma:

( ) MICRO EMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

............. (UF),

de

de

..

DECLARANTE

Rua Dr. Placido Cidadc Nuvens.

387. CEP: 63190-000

I CNP.I:

07.597.347/0001-
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ANEXO IV - MINUTA TERMO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATORIO

N° 19.01.2022.01-PE

A
do MUNICfPIO DE SANTANA DO CARIRI, com sede na rua
-------~ inscrito no CNPJ sob o nQ
neste ato representada pelo seu
inscrito no CPF nQ
doravante denominada
CONTRATANTE, e o(a) empresa
, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nQ
_
sediado(a) na
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de ldentidade nQ
e
de CPF nQ
e em observancia as disposicoes da Lei nQ 8.666, de 21 de junho
de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PROCESSO DE
LICITA<;AO NQ
, mediante as clausulas e condicoes a seguir enunciadas.
1.
CLAUSULA PRIMEIRA- OBJETO
1.1.
0 objeto do presente Termo de Contrato e a CONTRATA<;:Ao DE EMPRESA PARA
PRESTA<;:.AO DE SERVI<;:OS DE TRANSPORTE
ESCOLAR, OBJETIVANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DE LOCOMO<;:.AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS
DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE, os quais integram este
instrumento, independente de transcricao.
2.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1.
0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato e ate
contados da data de sua assinatura, nos termos da Lei nQ 8.666, de 1993.
3.

de __ de 20_,

CLA.USULA TERCEIRA - PRE<;:O
LOTE I- ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - 200 DIAS LETIVOS

Rota

Descricao

Marca

Unid.

Kmano
letivo

Valor
Unit do
km

VALOR
MEN SAL

QTD
MEN SAL

TOTAL
GLOBAL
AN UAL

01
LOTE II- ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL - 215 DIAS LETIVOS
Rota

Descricao

Marca

Unid.

Kmano
letivo

Valor
Unit do
km

VALOR
MEN SAL

QTD
MEN SAL

01
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3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato e de R$
(
).
3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impastos, encargos sociais,
trabalhistas, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao. frete, seguro e outros
necessaries ao cumprimento integral do objeto da contratacao,
4.
CLJ\USULA QUARTA- DOTA~AO ORf;:AMENTJ\RIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estao
orcarnentaria pr6pria, prevista no orcarnento da
_______ _, fonte de recursos:
_

programadas em dotacao
, na classificacao

4.1
DA SUBCONTRATA~AO
4.1.1 0 contrato podera ser sublocado de acordo com a conveniencia da adrninistracao e,
autorizado previamente por esta, limitado, no en tan to a 80% ( oitenta por cento) dos veiculos.
4.1.2 Quando da ocorrencia de subcontratacao, devera a Contratada apresentar o contrato de
subcontratacao e dos documentos (vefculo/condutor)
que satisfacam a todas as
deterrninacoes do C6digo de Transite Brasileiro - CTB e demais condicoes do Edita! e seus
anexos.
4.1.3 Os veiculos do transporte escolar deverao apresentar tempo maximo de ate 15 (quinze)
anos de uso (idade de acordo com CRLV), alern de boas condlcoes de uso e com todos os seus
itens de seguranca em perfeito estado, condicoes que serao vistoriadas pela prefeitura e/ou
pelo orgao de transito competente de 06 (seis) em 06 (seis) meses, ou em prazo menor, a
criteria da autoridade, durante a vigencia do contrato. Caso a rota possua alunos portadores
de necessidades especiais, especialmente cadeirantes, o veiculo devera possuir adequacoes
especfficas para o seu pleno atendimento, tais como: plataforma eletrica de elevacao, cinto de
seguranca pr6prio para cadeiras de rodas e espacofs] pr6prio(s) destinado(s) a fixacao da(s)
cadeira(s) de rodas.
5.
CLJ\USULA QUINTA- PAGAMENTO
5.1.
0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobat6rios
do cumprimento das obrigacoes da Contratada.
5.2.
0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos no
Termo de Referencia e neste Termo de Contrato.
0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota
FiscaljFatura apresentada pela Contratada com os bens efetivamente entregue a Contratante,
bem como as seguintes cornprovacoes, que deverao obrigatoriamente acornpanha-la:

Roa De. Placido Cidade N uvcns, 387. CE Pc 63190-000
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a.

Da regularidade fiscal, constatada atraves de consulta aos sitios eletr6nicos oficiais ou
documentacao mencionada no artigo 29 da Lein° 8.666, de 1993; e
b.
Do cumprimento das obrigacoes trabalhistas, correspondentes
ultirna nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administracao.
5.3.
Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente
ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap6s a cornprovacao da regularizacao da situacao. nao acarretando
qualquer onus para a Contratante.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
nQ 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes
abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado apresentacao de
cornprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.
5.4.
0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante dep6sito
em conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislacao vigente.
5.5.
Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
5.6.
A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
5.7.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
morat6rios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicandose a seguinte formula:
EM= Ix N x VP
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
I = lndice de atualizacao financeira, calculado segundo a
formula:
I= (6/100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o
pagamento ea data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

a

a

a

6.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis, ressalvadas as hip6teses previstas no
artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
6.2. No caso de solicitacao do equilibria econ6mico-financeiro, a contratada devera solicitar
formalmente a Adrninistracao, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a
Rua Dr. Placido Cidade Nuvens. 387. CEP: 63190-000
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procedencia do pedido, sendo que o mesmo sera encaminhado a assessoria jurfdica do
municfpio para o devido parecer; e caso o gestor da Secretaria contratante entender que os
elementos solicitados justificam o equilibria proceder-se-a com o termo de aditivo.
8.3. Os reajustes serao realizados, devidamente justificados, aplicando-se sempre a correcao
feita pelo IGPM -fndice Cera! de Precos do Mercado.

7.

CLAUSULA SETIMA- ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O objeto da licitacao sera recebido pelo liquidante da respectiva Secretaria, mediante a
apresentacao dos respectivos recibos, fatura e nota fiscal, nos termos do Edita!.
7.2. 0 recebimento do objeto licitado dar-se-a por servidor designado pela Contratante, que
fara a veriflcacao da sua conformidade com a proposta apresentada e, ainda, quanto as
especificacoes contidas no termo de referenda anexo I, anexo 1-"A" Categorias e especificacoes
dos vefculos, anexo I- "B" Georreferenciamento das rotas, bem como o edital de pregao
eletronico n°
_
7.3. A empresa contratada ficara obrigada a refazer as services imediatamente em caso que
venha a ser recusado, sem nenhum onus para a Contratante.

8.

CLAUSULA OITAVA- DA EXECU(:AO EDA FISCALIZA(:AO

8.1. Os services deverao ser realizados no local discriminado na ordem de services. emitida
pela Secretaria de Educacao,
8.2. Os services licitados deverao obedecer a um cronograma de execucao. a partir das
caracterfsticas que se apresentam nos quantitativos discriminados na ordem de services,
emitido pela adrninistracao da Secretaria de Educacao, no local indicado.
8.3. A execucao dos servicos sera acompanhada e fiscalizada por Setor da Secretaria de
Educacao, o qual devera atestar as documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta
execucao para fins de pagamento.
8.4. A execucao dos services podera ser realizada de forma fracionada au em sua totalidade,
de acordo com a necessidade da Contratante, durante o prazo de contratacao, mediante a
expedicao de peri6dicas ordens de services, constando os itens a serem executados, bem como
data e local para a realizacao dos mesmos.
8.5. Os services contratados deverao ser executados mensalmente, a con tar do recebimento da
ordem de services.
8.6. Os services contratados deverao ser executados, observando rigorosamente as condicoes
contidas no Termo de Referenda, nos anexos desse instrumento e disposicoes constantes de
sua proposta, bem ainda as normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo
pagamento de todos as impastos, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual e
municipal, bem coma, quaisquer encargos judiciais au extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao que lhes sejam imputaveis,
8. 7. 0 fornecimento dos services contratados devera ser fiscalizado, e acompanhado, por
representante da Administracao, de preferencia do setor que solicitou as services.
8.8. Outros Services:
8.8.1. A disponibilizacao dos services contratados devera observar as seguintes premissas:
Rua Dr. Placido Cidade Nuvens. 387. CEP: 63190-000 I CNP.I: 07.597.347/0001-02
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8.8.1.2. Atender as necessidades em transporte dos alunos das areas Rurais, Distritos e Sede
do Municfpio de Santana do Cariri, proporcionando-lhes seguranca, conforto e pontualidade
para frequentar as escolas, atendendo assim a legislacao vigente e o born desempenho no
aprendizado dos alunos.
8.8.1.3.A contratada mantera o veiculo abastecido em perfeito estado de conservacao, limpeza,
seguranca, portando documentos dentro do prazo de validade, equipamentos e acess6rios
obrigat6rios exigidos pelo Conselho Nacional de Transite, a disposicao da Secretaria da
Educacao.
8.8.1.4. Quando necessario o transporte aos sabados, feriados ou outros dias em que haja
atividades curriculares ou extracurriculares, que demande o transporte dos alunos, reunioes
dos pais e planejamento dos professores nos itineraries, sera comunicada a contratada, com
48 (quarenta e oito) horas de antecedencia e o valor por km sera o mesmo dos dias normais.
8.8.1.5. Os veiculos utilizados para a prestacao dos services somente poderao ser conduzidos
por profissionais devidamente habilitados e autorizados pela contratada e/ou contratante.
8.9. Os services serao recebidos:
8.9.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em ate 05 ( cinco) dias da comunicacao escrita do
contratado.
8.9.2. Definitivamente, por servidor ou cornissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de ate 10
(dez) dias, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
8.9.3. 0 recebimento provis6rio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do service, nem etico-proflssional pela perfeita execucao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
8.9.4. Nao aceito(s) os services, sera comunicado a licitante vencedora, para que proceda a
respectiva e imediata correcao, em prazo nao superior a 03 [tres] dias, para que se possa
adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente executado, de forma a atender aquilo
que efetivamente se pretendia executar.
8.9.5. 0 contratado e obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

9.

CLJ\.USULANOVA- OBRIGA(:OES DA CONTRATADA

9.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, como impastos, taxas, encargos, seguros,
e deslocamentos necessaries e quaisquer outros custos decorrentes do cumprimento das
obrigacoes assumidas, sem qualquer onus para a Prefeitura Municipal de Santana do CaririCe;
9.2 Os services deverao ser executados conforme necessidade, de acordo com o Termo de
Referenda anexo I, anexo I-"A" Categorias e especificacoes dos veiculos, anexo I- "B"
Georreferenciamento das rotas, bem coma o edital de pregao eletronico n°
_
9.3. 0 contratado devera realizar os services conforme descrito no Termo de Referenda e
proposta de precos apresentada e devera substituir as suas expensas todo e qualquer service
Rua Dr. Placido Cidade Nuvens. 387. CEP: 63190-000
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em que estiver em desacordo com as especificacoes mfnimas exigidas e padroes de qualidade
exigidos;
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Adrninistracao ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo perante a adrninistracao:
9.5. Responsabilizar-se pela execucao do objeto licitado. Havendo necessidade de interrupcao,
o contratado devera comunicar ao contratante com antecedencia minima de 30 (trinta) dias
em que necessariamente devera ser aprovada pela adrninistracao:
9.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Adrninistracao. durante a
execucao do contrato;
9. 7 Aceitar nas mes mas condicoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem
necessaries. na forma do art. 65, paragrafos Io e 2o da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores;
9.8 Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de regularidade fiscal e trabalhista e qualificacao exigida na
licitacao:
9.9. A Contratada devera dispor de profissionais habilitados e capacitados a atender o objeto
desta contratacao, sendo de sua inteira responsabilidade o fie! atendimento as exigencias
contidas no edital da licitacao, no Termo de Referenda e na Proposta de Precos apresentada;
9.10. Disponibilizar para vistoria, prontamente, conforme solicitacao da contratante, o vefculo
utilizado para prestacao dos services:
9.11. Responsabilizar-se pela totalidade das despesas para a completa e efetiva prestacao dos
services, tais como: combustfveis, pneus, motorista, manutencao em geral do vefculo, taxas,
tributos, encargos e demais despesas diretas e indiretas que incidam sabre a execucao do
objeto contratual;
9.12. O(s) vefculo(s) utilizados na prestacao dos services objeto da presente contratacao,
deverao estar em condicoes adequadas e seguras, observando as exigencias Jegais,
especialmente as contidas no C6digo de Transite Brasileiro, assim coma deverao possuir ate
no maximo 15 (quinze) anos de uso, comprovado por meio do Certificado de Registro e
Licenciamento do Vefculo (CRLV);
9.13. E de inteira responsabilidade da Contratada a substituicao do veiculo que apresentar
defeito, ma! funcionamento ou que deixar de atender as exigencias estabelecidas no Edita! e
seus anexos, sendo que a referida substituicao devera ocorrer no prazo maxima de 1 (um) dia,
sob pena de aplicacao das sancoes cabfveis por descumprimento das obrigacoes contratuais
assumidas;
9.14. Utilizar vefculos e motoristas que atendam as exigencias contidas nos artigos 136 a 138
do C6digo de Transite Brasileiro.
10.
CLAUSULADECIMA- OBRIGA~OES DA CONTRATATANTE
10.1. Proporcionar todas as facilidades para que o contratado possa cumprir suas obrigacoes
dentro das normas e condicoes deste processo;
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10.2. Rejeitar no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as obrigacoes
assumidas pelo contratante e que esteja em desacordo com o Termo de Referenda e Proposta
de precos apresentada;
10.3. Indicar o representante da Adrninistracao para acompanhar e fiscalizar a execucao do
contrato, bem como para atestar o recebimento dos services:
10.4. Efetuar os pagamentos devidos contratada, nos prazos acordados de acordo com as
Notas Fiscais/Faturas, emitidas e atestados da execucao dos services pelo setor responsavel
do Municipio de Santana do Cariri-Ce;
10.5. Comunicar oficialmente CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento
do contrato.

a

a

11.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SAN(:OES ADMINISTRATIVAS

11.1. Na hip6tese de descumprimento, par parte da Contratada, de quaisquer das obrigacoes
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas,
sem prejuizo das sancoes previstas na Lei nQ 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes
penas:
11.1.1. Seo fornecedor ensejar o retardamento da execucao do objeto, nao mantiver a Carta
Proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo inid6neo ou
cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de Santana do
Cariri e sera descredenciado no Cadastro da Prefeitura de Santana do Cariri pelo prazo de ate
05 ( cinco) a nos, sem prejufzo de aplicacao das seguintes multas e das demais cominacoes
legais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sabre o valor total do contrato:
a) apresentar documentacao falsa exigida;
b) nao manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execucao do contrato;
d) cornportar-se de modo inid6neo;
11.1.2. Multa morat6ria de 0,5% (meio por cento) do valor da ordem de services, por dia de
atraso na execucao dos services. contados do recebimento da ordem de servico/autorizacao
de fornecimento no endereco constante do cadastro, ate o limite de 15% ( quinze por cento)
sabre o valor da ordem de services, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
11.1.3. Multa morat6ria de 20% (vinte por cento) sabre o valor da ordem de services. na
hip6tese de atraso superior a 30 (trinta) dias da execucao dos services.
11.2. Na hip6tese de ato ilfcito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do fornecimento/entrega dos bens, as atividades da adrninistracao, desde
que nae caiba a aplicacao de sancao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de
qualquer das obrigacoes definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos
que o complementem, nao abrangidas nos subitens anteriores, serao aplicadas, sem prejufzo
das demais sancoes previstas na Lei nQ 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei nQ
10.520/02, as seguintes penas:
11.2.1. Da Advertencia:
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11.2.1.2. Advertencia, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as
quais haja concorrido, sem prejufzo da aplicacao de eventuais penas previstas em lei, tais
como:
a) Fumar no interior do veiculo:
b) Permitir a atividade de vendedores ambulantes no interior do veiculo:
c) Motorista estacionar o veiculo fora dos locais determinados, bem como permitir o em barque
e desembarque de alunos fora dos locais pre-determinados:
d) Motorista colocar o vefculo em movimento com a porta aberta;
e) Permitir a entrada de pessoas estranhas ao transporte efetuado;
f) Executar transporte de passageiros nao autorizados pela Contratante;
g) Destratar passageiros ou manter comportamento inconveniente quando em service:
h) Operar vefculo em desacordo com as especificacoes definidas nos atos regulamentares
emitidos pelos orgaos de transito:
i) Nao comunicar a Prefeitura qualquer tipo de ocorrencia estranha na execucao dos services:
j) Nao dar atendimento adequado, bem como auxflio aos alunos possuidores de necessidades
especiais;
k) Motorista dirigir o veiculo de forma perigosa, comprometendo a seguranca e conforto dos
passageiros;
I) Colocar em operacao veiculo que nae apresente condicoes de seguranca:
m) Nao atender a solicitacao da Prefeitura para retirar de circulacao veiculo em condicoes
consideradas inadequadas.
11.3. 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
( cinco) dias a con tar da notificacao ou decisao do recurso, par meio de Documento de
Arrecadacao Municipal - DAM.
11.3.1. Seo valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fazer jus.
11.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do licitante, o valor devido sera
cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante
processo de execucao fiscal, com os encargos correspondentes.
11.4. As partes se submeterao ainda as demais sancoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal n.Q 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocat6rio.
11.5. A falta dos bens nae podera ser alegada como motivo de forca maior e nao exirnira a
Contratada das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigacoes
estabelecidas neste contrato.
11.6. Ap6s o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas
pecuniarias previstas neste Instrumento serao descontadas de qualquer credito existente no
Municipio em favor da Contratada ou cobradas judicialmente na inexistencia deste.
11.7. As partes se submeterao ainda as demais sancoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei
Federal nQ 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocat6rio.
12.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO
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12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78
da Lei nQ 8.666, de 1993, com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejufzo
das sancoes aplicaveis.
12.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei nQ 8.666, de 1993.
12.4. 0 termo de rescisao sera precedido de Relat6rio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
12.4.1. Balance dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizacoes e multas;
12.4.4. Aquelas prevista no Termo de Referencia.

13.

DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes
contidas na Lei nQ 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitacoes e contratos
administrativos.

14.

CLJ\USULADECIMA TERCEIRA- PUBLICA~AO

15.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- FORO
0 Foro para solucionar os litfgios que decorrerem da execucao deste Termo de Contra to

14.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato,
na Imprensa Oficial do Municipio de SANTANA DO CARIRI/CE, no prazo previsto na Lei nQ
8.666, de 1993.
15.1.
sera o da Comarca do Municipio de SANTANA DO CARIRI/CE.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contra to foi lavrado em duas ( duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Santana do Cariri/CE, _de

de

CNPJ(MF):
CONTRATANTE

CNPJ(MF):
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome:

_

CPF:

_
Rua Dr. Placido

Cidadc Nuvens.

Nome:

_

CPF:.

_

387. CEP: 63190-000
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