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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº. 7/2022-014-FME 
 

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pelo Decreto nº. 042 de 04 de janeiro 

de 2022, torna público a disponibilização de qualquer interessado que atenda as exigências 

deste aviso, no Departamento de Suprimentos e Serviços (Setor de Licitações e Contratos) da 

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, localizado na Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro 

Centro, na cidade de Vitória do Xingu, e que observará aos preceitos de direito público e em 

especial, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e será em 

tudo regida pelas condições estabelecidas no presente aviso e seus respectivos anexos. 

 
 

Prezado Senhores, 

 

                             Estamos solicitando uma proposta de preços para locação de veículos para o 

Transporte Escolar, conforme ANEXO I: Rotas a serem contratadas, solicitamos ainda os seguintes 

documentos atualizados para serem entregues até o dia 09/08/2022, às 09:00 horas, no Departamento 

de Suprimentos e Serviços (Setor de Licitações e Contratos) da Prefeitura Municipal de Vitória 

do Xingu, localizado na Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro, na cidade de Vitória do Xingu. 

 
 

1 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – (ENVELOPE “1”) 
 

1.1 - A proposta física (impressa) deverá ser apresentada conforme o modelo anexo II, com as 

informações a seguir:  
 

1.1.1 – A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e nele faça constar 

todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição 

Municipal, endereço completo, telefones e e-mail), em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, 

datada e assinada na parte final, rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da 

licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas e em PENDRIVE, na forma de Word 

e no Excel conforme modelo próprio emitido pelo sistema ASPEC, dentro do envelope B. 
 

a) - O licitante interessado deverá encaminhar ao Departamento de Suprimentos e Serviços 

(Setor de Licitações e Contratos) um requerimento constando os dados da empresa para obter 

a planilha na forma do EXCEL emitida pelo sistema ASPEC, é obrigatório essa planilha; 
 

a-1) - Horário para retirada será das 08:00 as 12:00 horas; 

 

b) - Não será aceito a proposta e/ou documento impresso no verso. 

 

c) - Orçamento discriminado em preços unitário e total para a locação de veículos para o 

Transporte Escolar, em algarismo unitário e total para cada item, e em algarismo e por extenso 

para o valor total da proposta com no máximo duas casas decimais, em moeda corrente 

nacional, sendo que o preço proposto na proposta escrita e naquele que por ventura vier a ser 

ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, contribuições fiscais e parafiscais, 
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despesas com mão de obra, locomoção, seguro acidente, comissões, fretes, despesas 

financeiras e operacionais, combustíveis, lubrificantes, manutenção do veículo, motorista, 

bem como outras despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita 

execução do objeto da licitação. 

 

c-1) – A proposta emitida pelo sistema ASPEC (modelo obrigatório) será preenchida 

nos mesmos moldes do subitem 7.1, letra “c”, caso a mesma apresente qualquer 

alteração e não for aceito sua importação para o sistema, o licitante terá sua proposta 

desclassificada. 

 

c-2) – A proposta física será preenchida nos moldes constante no Anexo II do Edital 

(modelo obrigatório).  

 

d) - Prazo mínimo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 

da reunião da Dispensa. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 90 

(noventa) dias; 

 

e) - O prazo de início da prestação dos serviços será imediata, após a assinatura do contrato e 

recebimento da autorização emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera 

qualquer responsabilidade de pagamento. 

 

f) - Descrição e especificação claras e completas do objeto a ser executado, de acordo com as 

especificações técnicas (Anexo I); 

 

g) - Em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros 

entre os expressos em algarismos; 

 

h) - Indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, número 

da Carteira de Identidade – RG ou outro documento equivalente, CPF, endereço completo, 

telefone e e-mail) do responsável legal da empresa que assinará o contrato, informando o cargo 

que ocupa na empresa; 

 

i) - Indicar o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para efeito de 

pagamento; 

 

j) - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 

l) - Não serão aceitas as propostas ou documentos enviados via fax ou meio eletrônico. 

 

m) - Declaração de elaboração independente de proposta, Anexo III; 

 

n) - Declaração expressa do licitante que garante a locação de veículos para o Transporte 

Escolar, e que o mesmo tem ciência do não cumprimento da manutenção de sua proposta que 

será punido na forma da lei, esta declaração deverá ter firma reconhecida; 

 

o) - Declaração expressa do licitante que garante a reposição imediata do veículo, caso o 

veículo apresente problemas, e que o mesmo tem ciência do não cumprimento que será punido 

na forma da lei, esta declaração deverá ter firma reconhecida; 
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1.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 

 

1.3 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

1.4 – Não será aceito os documentos com cópia ou impressos no verso. 

 

2 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – 

(ENVELOPE “2”) 
 

OBS: A documentação deverá ser apresentada conforme a ordem a seguir, inclusive com índice 

(o não cumprimento do mesmo será inabilitado). 
 

2.1 - PESSOA JURÍDICA: 

 

2.1.1 - O licitante deverá apresentar os seguintes documentos, devido a eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro, que poderá ser confirmada 

no ato há habilitação pela Comissão Permanente de Licitação - CPL: 
 

2.1.1.1 – Certidão Negativa Correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), da empresa; 
  
2.1.1.2 – Certidão Negativa Correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), do (s) sócio (s);  
 

2.1.1.3 – Certidão Negativa Correcional (CGU-PAD), do (s) sócio (s) da empresa; 
 

2.1.1.4– Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, da empresa;  
 

2.1.1.5 – Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, do(s) sócio(s);  
 

2.1.1.6 – Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, da empresa;  
 

2.1.1.7 – Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, do (s) sócio (s);  
 

2.1.1.8 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu (s) sócio (s), 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; 

 

2.1.2 - OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, 

PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 

 

2.1.2.1 - Habilitação Jurídica: 

 

2.1.2.1.1 - Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos 

sócios; 

 

2.1.2.1.2 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou; 
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2.1.2.1.3 - Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor, 

devidamente registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades 

Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores, ou; 
 

2.1.2.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada 

de prova da diretoria em exercício, ou; 
 

2.1.2.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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, 

ou; 
 

2.1.2.1.6 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores, ou; 
 

2.1.2.1.7 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o mesmo deverá 

apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 
 

2.1.2.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

2.1.2.2.1 - Prova de Inscrição no CNPJ e QSA. O documento deverá ser expedido no 

máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura da licitação; 
 

2.1.2.2.2 - Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual. O documento deverá 

ser expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura da licitação; 
 

2.1.2.2.3 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor; 
 

2.1.2.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

incluindo os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, em vigor; 
 

 

2.1.2.2.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

da licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Estado em vigor; 

 

2.1.2.2.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

da licitante e da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, mediante apresentação de 

certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 
 

2.1.2.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, emitida em nome da pessoa jurídica, com base no art. 642-A da  
________________________________ 

2NE - O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo 

ser apresentadas alterações posteriores ainda não consolidadas. 
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Consolidação das Leis Trabalhistas e no art. 29, inciso V da Lei nº. 8.666/93, ambos 

acrescentados pela Lei nº. 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução 

Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, com inclusão da 

certidão do MTPS Certidão Negativa de Débitos Conforme artigo 5º§ único da Portaria  

nº. 1421/2014 do MTE, acrescida da relação de Infrações Trabalhistas, Portaria 

Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio; 

 

2.1.2.2.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Tribunal 

Superior do Trabalho, emitida em nome do(s) sócio(s), com base no art. 642-A da 

Consolidação das Leis Trabalhistas e no art. 29, inciso V da Lei nº. 8.666/93, ambos 

acrescentados pela Lei nº. 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução 

Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, com inclusão da 

certidão do MTPS Certidão Negativa de Débitos Conforme artigo 5º§ único da Portaria 

nº. 1421/2014 do MTE, acrescida da relação de Infrações Trabalhistas, Portaria 

Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio; 

 

2.1.2.3 - Qualificação Técnica: 

 

2.2.3.1 – Um ou mais atestado (s) de Capacidade Técnica da Empresa, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução satisfatória do 

objeto da presente licitação, observando-se que tal (is) atestado (s) não seja (m) emitido 

(s) pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo empresarial. O atestado 

deverá conter as seguintes informações: Nome, CNPJ e endereço completo do 

emitente; Descrição do(s) veículos com quantitativos; Nome e CNPJ da empresa que 

que locou os equipamentos; Data de emissão; Assinatura e identificação do signatário 

(nome e cargo ou função que exerce junto à emitente). 
 

a) - A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa 

jurídica emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a 

obter informações sobre o serviço prestado e cópias dos respectivos contratos 

e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.  
 

b) - Não será aceito pela Administração atestado/declaração emitido pela 

própria licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, posto 

que a licitante não possui a impessoalidade necessária para atestar sua própria 

capacitação técnica. 

 

2.1.2.4 - Qualificação Econômico Financeira: 
 

2.1.2.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 

 

2.1.2.4.1.1 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade. 
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2.1.2.4.1.2 - A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da 

seguinte forma: 

 

2.1.2.4.1.2.1 - No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do 

Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da 

empresa; 

 

2.1.2.4.1.2.2 - No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia 

dos seguintes atos: Termo de Abertura, Ativo, Passivo, Demonstrações 

Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta 

Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas/associações), 

no cartório competente. 

 

2.1.2.4.1.3 - O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, 

extraídos do último balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao 

período de existência da sociedade, atestando a boa situação financeira: 

 

2.1.2.4.1.3.1 - Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um), 

obtido pela fórmula:  

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

2.1.2.4.1.3.2 - Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 

(um), obtido pela fórmula:  

 

Ativo Circulante 

LC= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante 

 

2.1.2.4.1.3.3 - Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), 

obtido pela fórmula:  
 

Ativo Total 

SG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

2.1.2.4.1.4 - Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos 

critérios mínimos acima estabelecidos; 
 

2.1.2.4.2 - As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação ou do item pertinente. 

 

2.1.2.4.3 - Certidão de Regularidade Profissional que assinou o respectivo balanço, 

emitido pelo Conselho de Contabilidade, devidamente em dias. 
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2.1.2.4.4 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, fica dispensado a 

apresentação dos documentos exigidos nos subitens: 12.2.4.1 a 12.2.4.3; 

 

2.1.2.4.5 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 

da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria 

não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

 

2.1.2.4.6 - Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os relatórios 

gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço Patrimonial: Termo de 

Abertura, Termo de Encerramento, Ativo, Passivo e das Demonstrações Contábeis de 

Resultado do Exercício (DRE) vigentes, e deverão apresentar o comprovante de envio 

do registro do arquivo PRESENCIAL do SPED CONTÁBIL para a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituração contábil digital do SPED). 

Também deve ser apresentado documento contendo o demonstrativo de cálculo dos 

resultados dos índices de liquidez que deverão ser iguais ou maiores do que 1 (um), na 

forma disposta no subitem 12.1.2.4.1.3. 
 

2.1.2.4.7 - Quando se tratar de empresa constituída no ano da Licitação, deverá ser 

apresentado o Balanço de Abertura devidamente registrado na Junta Comercial do 

Estado, acompanhado do Termo de Abertura do Livro Diário.  
 

2.1.2.4.8 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será 

aceito documento expedido no máximo 90 (noventa) dias consecutivos de 

antecedência da data de abertura da sessão desta Dispensa; 
 

2.1.2.5 – Documentos Complementares: 
 

2.1.2.5.1 - Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas 

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por 

sócio, diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo 

ANEXO IV; 
 

2.1.2.5.2 – Atestado de Adimplência fornecida pela Prefeitura Municipal de Vitória do 

Xingu – Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu, que comprove que a 

licitante não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura 

Municipal ou que nunca prestou qualquer serviço para esta municipalidade; 
 

2.1.2.5.3 - Declaração de Inexistência de Parentesco, conforme modelo ANEXO V; 

 

2.1.2.5.4 - Declaração autorizando a PMVX para investigações complementares que 

se fizerem necessárias, conforme modelo ANEXO VI; 

 

2.1.2.5.5 - Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados, 

conforme modelo ANEXO VII; 

 

2.1.2.5.6 - Cópia do documento do veículo devidamente regularizado, sendo que o 

mesmo deve estar em nome do concorrente ou com procuração ou em processo de 
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transferência, observação caso a licitante seja vencedor deverá apresentar os 

respectivos documentos com as assinaturas devidamente reconhecidas na assinatura 

do contrato.  

 

2.1.2.5.7 - Cópia da Vistoria de condições operacionais emitida pelo DEMUTRAN de 

Vitória do Xingu, para cada veículo, onde deverá constar a capacidade de transporte 

de passageiros de cada veículo;  

 

2.1.2.5.8 - Atestado de visita técnica e vistoria da rota por parte do licitante, pela 

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu – Secretaria Municipal de Educação de 

Vitória do Xingu, e que o mesmo tomou conhecimento de todos os aspectos que 

possam influir direta e indiretamente na formulação da proposta financeira e execução 

dos serviços.  
 

2.1.2.5.9 - Fotos do veículo apresentado no subitem 2.1.2.5.7 a ser utilizado no 

transporte escolar, as fotos devem ser 01 para cada lado do veículo (frontal, traseira e 

laterais) bem legível inclusive com boa visualização da placa bem legível. 

 

2.1.2.5.10 - Cópia do contrato de prestação de serviços para o motorista, devidamente 

assinado, deverá apresentar o respectivo documento com as assinaturas devidamente 

reconhecidas na assinatura do contrato. 

 

2.1.2.5.11 - Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – Categoria mínima “D”, para 

o condutor do veículo, com inclusão de curso de condução de passageiros ou cópia do 

curso.  

 

2.1.2.5.12 - Cópia da Certidão de Antecedente Criminal para o condutor do veículo 

emitida pela Justiça Estadual/PA; 
 

OBS: 

 

 Os preços a serem apresentados deverão constar todas as despesas necessárias para a execução 

dos serviços a serem contratados, impostos, taxas, e outros que vierem a surgir. 

 

 As DECLARAÇÕES e PROPOSTA deverão ser apresentadas em papel A4 timbrado da empresa e 

nele faça constar todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição 

Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo, telefone e e-mail), datilografada ou digitada, 

datada e assinada na parte final, pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas 
 

 

Altamira/PA, 03 de agosto de 2022 
 

 

 

MARCELO ANDOKE 
Presidente da CPL – Decreto nº. 042/2022 
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ANEXO I – DISPENSA Nº. 7/2022-014-FME 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED, 

pretende contratar, com base na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, bem como à 

legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, empresa para a locação 

de veículos para o Transporte Escolar. 

 

2 – JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E 

VIGÊNCIA 

 

2.1 - Como rege a Lei Federal nº 8.666/93, contrato referente a locação de veículos para o transporte 

escolar no Município de Vitória do Xingu, é de natureza continuada, e cuja contratação deva estender-

se por mais de um exercício financeiro, sempre através de termo aditivo, conforme preceitua no art. 

57, caput e inciso II, da Lei 8.666/1993. 

 

2.2 - O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED, vem por meio deste, solicitar processo licitatório para a locação 

de veículos para o Transporte Escolar. 
 

2.2.1 - JUSTIFICATIVA: 

 

No dia 27 de julho de 2022 foi protocolado na Secretaria Municipal de Educação o Ofício nº. 
002/2022 proveniente da empresa Locadora de Veículos Salmo 23 Ltda, o qual solicitava o 

desfazimento do Contrato Administrativo nº. 20220184, cujo objeto é a locação de veículos para o 

Transpor Escolar, visando atender as necessidades de locomoção e translado (RESIDÊNCIA X 

ESCOLA | ESCOLA X RESIDÊNCIA) dos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino do 
Município de Vitória do Xingu residentes na zona rural, assentamentos, reassentamentos, vicinais, 

comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas. 

Após análise da solicitação a Secretaria Municipal de Educação decidiu acatar o pedido exarado 

pela empresa Locadora de Veículos Salmo 23 Ltda. Dessa forma, solicitou o cancelamento do 
Contrato Administrativo nº. 20220184. 

Com o início eminente das aulas nas unidades escolares do Município no segundo semestre de 2022 

previsto para o dia 1 de agosto de 2022 e considerando que a solicitação de cancelamento do contrato 

por parte da empresa Locadora de Veículos Salmo 23 Ltda se deu somente no dia 27 de julho de 
2022, ou seja, há apenas alguns dias do começo das aulas, solicito, em caráter de urgência, que após 

cancelamento do Contrato Administrativo nº. 20220184 seja realizado o procedimento (DISPENSA 

DE LICITAÇÃO) para a locação de veículos para o Transporte Escolar para atendimento de 8 (oito) 

rotas: 03, 05, 07, 08, 12, 13, 19 e 34, haja vista que a ausência de transporte escolar nas supraditas 
rotas ocasionará prejuízos significativos ao aprendizado dos alunos. Dessa forma, sugerimos a 

utilização do procedimento (DISPENSA DE LICITAÇÃO), uma vez que, no presente momento, se 
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torna inviável a realização de um processo administrativo licitatório (PREGÃO), tendo em vista o 

prazo até sua conclusão e o tempo que os alunos não poderão ficar sem transporte escolar. 

Em razão do exposto acima, existe a necessidade de realizar o procedimento (DISPENSA DE 

LICITAÇÃO) com o intuito de contemplar de forma integral todas as rotas existentes no Município. 

Dessa maneira, a Secretaria Municipal de Educação do Município de Vitória do Xingu, Estado do 

Pará, no sentido e compromisso de atender ao disposto no Art. 3º, inciso I da Lei Federal nº. 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 (LDB) no que tange ao notório direito do aluno relacionado à igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola, especialmente no que se refere ao seu acesso 

na unidade escolar, manifestamos o especial interesse em viabilizar o acesso e permanência dos 

alunos nas unidades escolares do Município por meio do serviço de transporte escolar, 
principalmente àquelas situadas nos locais cujas distâncias e acessos interferem no cotidiano escolar 

dos alunos. Dessa forma, necessitamos da locação de veículos para o Transporte Escolar para 

atendimento dos alunos matriculados na Rede Pública de Ensino residentes na zona rural, 

assentamentos, reassentamentos, vicinais, comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas, nas 8 
(oito) rotas: 03, 05, 07, 08, 12, 13, 19 e 34. 

Caberá à Gerência Técnico-Administrativa: Transporte Escolar, a responsabilidade de gerenciar os 

serviços, fiscalizando e controlando os veículos pelas rotas e linhas percorridas, além de verificar o 

número de alunos que serão indicados na planilha de atendimento da SEMED, conforme as 
informações dos gestores escolares. Os serviços serão executados através de veículos tipo micro-

ônibus e vans totalmente adequados ao transporte coletivo de alunos, em turnos alternados, 

trafegando em estradas pavimentadas, não pavimentadas, ramais, e estarem em perfeito estado de 

uso e conservação seguindo o que rege a legislação do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar) para o fornecimento do serviço além de estarem disponíveis para execução 

imediata após a comunicação formal desta SECRETARIA/PREFEITURA, sendo que os serviços 

serão executados nos dias letivos, hora e locais que serão estabelecidos pela Secretaria Municipal 

de Educação deste Município, podendo haver alterações dos mesmos a qualquer hora e momento, 
desde que haja necessidade e que esteja de comum acordo. 

A rota poderá por necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Educação ser 

complementada aos sábados em que as escolas considerarem como suplemento do ano letivo 

(sábado letivo). Os veículos deverão estar em perfeito estado de conservação e com as manutenções 
em dias, bem como deverão estar seguindo rigorosamente o que tange a legislação de trânsito. 

Os motoristas que conduzirem o transporte escolar, deverão estar devidamente habilitados em suas 

categorias. Deverão ainda estar vestidos adequadamente para atender os alunos, tratando-os de 

forma respeitosa sem qualquer tipo de envolvimento além do profissional. 

É necessário salientar que existe uma diferença de gastos com o transporte, quando o mesmo trafega 

em estradas pavimentadas e estradas não pavimentadas, assim a empresa deverá ter conhecimento 

do percurso, para depois não alegar que não poderá realizar o transporte. Os veículos deverão conter 

todos os itens de segurança cobrados pela legislação. Os veículos destinados ao transporte escolar 
deverão seguir a legislação vigente, que entre os artigos cobra, cinto de segurança, extintores, 

controladores de velocidade (tacógrafo), dístico de identificação de veículo ESCOLAR entre outros. 

As pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas contratadas para execução dos serviços de transporte 

escolar deverão apresentar à Gerência Técnico-Administrativa: Transporte Escolar, cópia de 
documentação: Habilitação do condutor na categoria adequada, curso de condutor de transporte de 

escolar, documentação dos veículos atualizada adequada ao transporte escolar. 
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Fica a cargo da Gerência Técnico-Administrativa: Transporte Escolar alterar caso necessário e após 

verificação a descrição das rotas ou quilometragem de percurso seja para acrescentar ou retirar. O 
Contratado deverá arcar com todas as despesas vindas da prestação do serviço, tais como 

combustível. 

Nestes termos, encaminhamos o presente expediente a fim de que proceda no devido processo 

(Dispensa de Licitação) para a locação de veículos para o Transporte Escolar para atendimento dos 
alunos matriculados na Rede Pública de Ensino residentes na zona rural, assentamentos, 

reassentamentos, vicinais, comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas, nas 8 (oito) rotas: 03, 

05, 07, 08, 12, 13, 19 e 34, observando os ditames da Lei Federal n°. 8.666/93 e 10.520/2002. 

2.3 - Tudo em conformidade com a justificativa expressa no Ofício nº 1.178/2022-SEMED, e 

anexos, que originarem este processo licitatório. 

 

2.4 - A continuidade do serviço público é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos 

gestores, tendo em vista que a interrupção dos mesmos causaria transtornos à população em geral.  

 

2.5 - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

 

3 – OBJETO E QUANTIDADE 
 

3.1 - Constituem objeto do presente certame a contratação de empresa para a locação de veículos para 

o Transporte Escolar, conforme especificações abaixo: 

 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE 

LOCOMOÇÃO E TRANSLADO (RESIDÊNCIA X ESCOLA | ESCOLA X RESIDÊNCIA) DOS ALUNOS 

MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO RESIDENTES NA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS, 

REASSENTAMENTOS, VICINAIS, COMUNIDADES RIBEIRINHAS E INDÍGENAS, DAS 12 (DOZE) ROTAS 

EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA QUE FICARAM DESERTAS E/OU FRACASSADAS 

NOS PREGÕES PRESENCIAL Nº. 9/2022-003 E 9/2023-005-FME E AS QUE NÃO FORAM CONTRATADAS POR 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA EMPRESA VENCEDORA DA PROPOSTA NO ALUDIDO CERTAME. 

ROTA 03 

TIPO DE VEÍCULO: MICROÔNIBUS CAPACIDADE: 25 LUGARES 

PERCURSO/ITINERÁRIO 01: 

SAINDO DO RAMAL BOA VISTA, SEGUINDO PELA PA-415, ENTRA RAMAL MARICOTA ATÉ A EMEIEF PADRE 

EURICO KRAUTLER. 

QUILOMETRAGEM DIÁRIA: 180 KM/DIA x 111 DIAS LETIVOS 

HORÁRIO/TURNO: MATUTINO/VESPERTINO 

ROTA 05 

TIPO DE VEÍCULO: VAN CAPACIDADE: 15 LUGARES 

PERCURSO/ITINERÁRIO 01: 

SAINDO DO RAMAL DO KM 32, SEGUINDO PELA BR-230 ATÉ A EMEIEF LEONARDO D’ VINCI. 

QUILOMETRAGEM DIÁRIA: 150 KM/DIA x 111 DIAS LETIVOS 

HORÁRIO/TURNO: MATUTINO/VESPERTINO 

ROTA 07 

TIPO DE VEÍCULO: VAN CAPACIDADE: 16 LUGARES 

PERCURSO/ITINERÁRIO 01: 

SAINDO DO RAMAL DO KM 23 NORTE, SEGUINDO PELA BR-230 ATÉ A EMEIEF LEONARDO D’ VINCI. 

QUILOMETRAGEM DIÁRIA: 150 KM/DIA x 111 DIAS LETIVOS 

HORÁRIO/TURNO: MATUTINO/VESPERTINO 

 

ROTA 08 

TIPO DE VEÍCULO: VAN CAPACIDADE: 16 LUGARES 
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PERCURSO/ITINERÁRIO 01: 

SAINDO DO RAMAL DO KM 23 SUL, SEGUINDO PELA BR-230 ATÉ A EMEIEF LEONARDO D’ VINCI. 

QUILOMETRAGEM DIÁRIA: 180 KM/DIA x 111 DIAS LETIVOS 

HORÁRIO/TURNO: MATUTINO/VESPERTINO 

ROTA 12 

TIPO DE VEÍCULO: VAN CAPACIDADE: 16 LUGARES 

PERCURSO/ITINERÁRIO 01: 

SAINDO DO RAMAL DO KM 45, SEGUINDO ATÉ O RAMAL 04 BOCAS, RAMAL DA DRA. LINDALVA, RAMAL 

MÏRATU ATÉ A EMEIEF BENITO DA SILVA RAPOSO. 

QUILOMETRAGEM DIÁRIA: 210 KM/DIA x 111 DIAS LETIVOS 

HORÁRIO/TURNO: MATUTINO/VESPERTINO 

ROTA 13 

TIPO DE VEÍCULO: VAN CAPACIDADE: 16 LUGARES 

PERCURSO/ITINERÁRIO 01: 

SAINDO DO RAMAL DO KM 45, SEGUINDO ATÉ A ALDEIA FURO SECO, RAMAL DOS ARANHAS ATÉ A 

EMEIEF BENITO DA SILVA RAPOSO. 

QUILOMETRAGEM DIÁRIA: 200 KM/DIA x 111 DIAS LETIVOS 

HORÁRIO/TURNO: MATUTINO/VESPERTINO 

ROTA 19 

TIPO DE VEÍCULO: MICROÔNIBUS CAPACIDADE: 23 LUGARES 

PERCURSO/ITINERÁRIO 01: SAINDO DO RAMAL DO KM 32, SEGUINDO PELO RAMAL DO PEROSA, 

PASSANDO PELO BALNEÁRIO DO NEGÃO ATÉ VITÓRIA DO XINGU -  EMEF: ALIANÇA / DULCINÉIA / 

DOMINGAS / EEEM PADRE EURICO 

QUILOMETRAGEM DIÁRIA: 130 KM/DIA x 111 DIAS LETIVOS 

HORÁRIO/TURNO: MATUTINO/VESPERTINO 

ROTA 34 

TIPO DE VEÍCULO: MICROÔNIBUS CAPACIDADE: 25 LUGARES 

PERCURSO/ITINERÁRIO 01: SAI DO RAMAL DO KM 27 NORTE, SEGUE PELA BR 230, ENTRA NO RAMAL DO 

KM 18 SUL E RETORNA ATÉ A ESCOLA LEONARDO D’VINCI. 

QUILOMETRAGEM DIÁRIA: 150 KM/DIA x 11 DIAS LETIVOS 

HORÁRIO/TURNO: VESPERTINO 

 

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

4.1 – Os serviços serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) durante sua execução. 

 

4.2 - Os usuários poderão denunciar irregularidade na prestação dos serviços. 

 

4.3 – Os veículos a serem licitados devem possuir ar condicionado em pleno funcionamento. 

 

4.4 – O Veículo ora contratado, destina-se exclusivamente ao transporte de alunos e seus pertences 

escolares, não podendo transportar: pessoas, objetos e/ou cargas de qualquer natureza.  
 

4.5 - Veiculo que não for licitado não será permitido o transporte de alunos, caso seja pego ou 

denunciado será punido, salve veículos com problemas de manutenção que devem ser informados 

imediatamente a direção da Escola e ao Setor de Transporte Escolar e com boas condições de uso e 

segurança. Caso não ocorra as comunicações o mesmo será punido. 
 

4.6 - Todos os veículos deveram ser ADESIVADOS: por exemplo “a serviço PMVX-SEMED” nas 

laterais, além de uma numeração que será fornecida após a realização da licitação. Além dos itens de 

identificações transporte escolas; faixas refletivas; 
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4.7 - Todos os veículos que forem licitados através de cooperativas o proprietário dos mesmos ficará 

responsável pela manutenção, comunicação de ocorrências, passível de penalidades tirando 100% à 

responsabilidade da cooperativa. Onde haverá um cadastro no Setor de Transporte Escolar da 

SEMED.  
 

4.8 - Antes de participar da licitação os veículos devem passar por uma vistoria do DEMUTRAN de 

Vitória do Xingu/PA. 
 

5- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

5.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 
 

5.1.1 - A apresentar o Certificado Digital na assinatura do Contrato; 

 

5.1.2 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 
 

5.1.3 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas 

obrigações é atender prontamente; 
 

5.1.4 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, 

Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessárias para o fornecimento 

do objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 
 

5.1.5 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens públicos 

ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros.  
 

5.1.6 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições de 

habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, comprovando tal 

situação sempre que for solicitado pela Contratante. 

 

5.1.7 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da 

empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para 

atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato.  
 

5.1.8 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial 

as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir inteira 

responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 
 

5.1.9 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze 

anos).  
 

5.1.10 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela Contratante durante a vigência do contrato. 
 

5.1.11 – A Contratada obriga-se a repor imediatamente o veículo, caso o mesmo apresente problemas. 
 

5.1.12 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições 

inadequadas de a locação de veículos para o Transporte Escolar ou a iminência de fatos que possam 

prejudicar a prestação dos serviços; 
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5.1.13 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações para fins de 

recebimento dos respectivos valores.  
 

5.1.14 - A Contratada obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto contratual de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do total contratado conforme preceitos legais.   
 

5.1.15 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento). 
 

5.1.16 - Na execução do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho 

e dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 
 

5.1.17 - Comunicar, formal e imediatamente, ao GESTOR eventuais ocorrências anormais verificada 

na execução do fornecimento, no menor espaço de tempo possível; 
 

5.1.18 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados 

necessários à perfeita execução do objeto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos 

encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da 

sua condição de empregadora; 
 

5.1.19 - Atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as 

providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

 

5.1.20 - Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pelo CONTRATANTE; 
 

5.1.21 - Buscar os alunos nos locais determinados pelo CONTRATANTE; 
 

5.1.22 - Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, os servidores encarregados da 

coordenação do transporte e os fiscais do Município; 

 

5.1.23 - Responder, direta ou indiretamente, por qualquer dano causado ao CONTRATANTE, aos 

alunos ou a terceiros, por dolo ou culpa; 

 

5.1.24 - Todos os veículos deveram ser adesivados: por exemple “a serviço PMVX-SEMED” nas 

laterais, além de uma numeração que será fornecida após realização a licitação. Além dos itens de 

identificações transporte escolar, faixas refletivas 

 

5.1.25 - Todos os veículos devem ser registrados com seus respectivos motoristas caso aja troca 

informar no prazo máximo de em 05 dias corridos ao Setor de Transporte Escolar a mudança; 

 

5.1.26 - Cumprir as determinações do CONTRATANTE, inclusive as exigências do Edital e seus 

anexos; 

 

5.1.27 - Alterar os itinerários e os horários, a pedido da administração, assim como executar eventual 

itinerário não descrito no presente Edital, quando se relacionar a atividades extra-curriculares a 

critério da Secretaria Municipal da Educação, com a consequente repactuação das alterações e dos 

valores acordados, quando for necessária; 
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5.1.28 - Submeter os veículos à vistoria técnica quando solicitado pela Comissão Fiscalizadora 

durante a execução do contrato, no Departamento de Transito Municipal - DEMUTRAN; 

 

5.1.29 - Manter os veículos de acordo com os requisitos exigidos pela legislação de trânsito e demais 

normas aplicadas à espécie, inclusive quanto às novas disposições legais que venham a ser editadas; 

 

5.1.30 - Manter os veículos sempre limpos; 

 

5.1.31 - Manter os veículos em condições ideais de segurança; 

 

5.1.32 - Arcar com as despesas referentes aos serviços objeto da presente licitação inclusive os 

Tributos Municipais, Estaduais e Federais incidentes sobre os serviços prestados; 

 

5.1.33 - Permitir aos encarregados da fiscalização o livre acesso aos veículos destinados à prestação 

dos serviços; 

 

5.1.34 - Manter atualizada a documentação exigida neste edital, relativa aos veículos; 

 

5.1.35 - O CONTRATANTE, a qualquer tempo, poderá solicitar a apresentação dos discos do 

tacógrafo do veículo utilizado no transporte escolar objeto do presente Contrato. 
 

 

Vitória do Xingu/PA, 03 de agosto de 2022. 
 

 

 

MARCELO ANDOKE 
Presidente da CPL – Decreto nº. 042/2022 
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ANEXO II – DISPENSA Nº. 7/2022-014-FME  

 

MODELO DE PROPOSTA 
 

 

Objeto: Locação de veículos para o Transporte Escolar.  
 

À: PMVX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU 

Att. Presidente da CPL – Marcelo Andoke 

 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

NOME DE FANTASIA: 

CNPJ/CPF: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: 

ESTADO: 

TELEFONE: 

E-MAIL:  

  

 

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS: 

Banco: 

Agência: 

Conta:  

 

 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome completo / Nacionalidade / Estado Civil / RG e Órgão Emissor / CPF/. 

E-mail 

Telefone: 

   

1 - Planilha da Proposta: 
 

ROTA 03 

TIPO DE VEÍCULO: MICROÔNIBUS CAPACIDADE: 25 LUGARES 

PERCURSO/ITINERÁRIO 01: 

SAINDO DO RAMAL BOA VISTA, SEGUINDO PELA PA-415, ENTRA RAMAL MARICOTA ATÉ A EMEIEF 

PADRE EURICO KRAUTLER. 

QUILOMETRAGEM DIÁRIA: 160 KM/DIA x 111 DIAS LETIVOS 

HORÁRIO/TURNO: MATUTINO 

 

VALOR UNITÁRIO DO KM – R$: ....... 

VALOR TOTAL DA ROTA (210 DIAS LETIVOS) – R$: ........... 
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO: (Marca, Modelo e Ano de Fabricação) 

MOTORISTA 
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1.1 - Valor Total do(s) Item(ns) - ROTA: .... - R$: ......... (......por extenso ...........) 

 

2 - Validade da Proposta 90 (noventa) dias; 

 

3 - Prazo de início: IMEDIATO; 
 

4 - Local de execução: Sede e Zona Rural do Município de Vitória do Xingu/PA. 
 

5 - A empresa vencedora deverá apresentar a proposta com os valores finais; 
 

6 - A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários 

e totais, não podendo exceder o valor do lance final; 
 

7 - Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores 

unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos 

no Anexo I - termo de referência; 

 

8 - O preço proposto na proposta escrita e naquele que por ventura vier a ser ofertados através de 

lances verbais, estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, contribuições fiscais e parafiscais, despesas com mão de obra, 

locomoção, seguro acidente, comissões, fretes, despesas financeiras e operacionais, combustíveis, 

lubrificantes, manutenção do veículo, motorista, bem como outras despesas de qualquer natureza que 

se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação, que deverão correr totalmente 

por conta da empresa vencedora; 

 

9 - Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos 

acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta 

licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente; 

 

10 - Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao 

presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

 

11 - Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art. 9 da Lei nº. 8.666/93, e não 

possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública 

ou de sociedade de economia mista; 

 

12 - Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para 

licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e 

Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.  

 

___________/____ de _____________de 2022. 

 

________________________________ 

Razão Social da Empresa e/ou nome 

Representante Legal – RG e CPF 
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ANEXO III – DISPENSA Nº. 7/2022-014-FME 
 

 

Objeto: Locação de veículos para o Transporte Escolar.  
 

À: PMVX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU 

Att. Presidente da CPL – Marcelo Andoke 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA 

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 

(nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato representada por seu 

sócio ou proprietário Sr. _________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade n° 

_________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______, residente e domiciliado na cidade _________ doravante 

denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, DECLARA, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo 

Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida 

ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura 

oficial das propostas; e 

 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

 

Local e data ____________________ 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 

 

 

 

 



 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO 
Departamento de Suprimentos e Serviços 

Setor de Licitações e Contratos  
 

 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro – Vitória do Xingu - PA – e-mail: licitapmvx@gmail.com 

 

ANEXO IV – DISPENSA Nº. 7/2022-014-FME 
 

 

Objeto: Locação de veículos para o Transporte Escolar.  
 

À: PMVX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU 

Att. Presidente da CPL – Marcelo Andoke 

 

 
DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo), DECLARA, em atendimento ao Edital de Dispensa nº. 7/2022-014-FME e ao 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em seu quadro de 

pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 

 

 

 

 

Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar 

expressamente. 
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ANEXO V – DISPENSA Nº. 7/2022-014-FME 
 

 

Objeto: Locação de veículos para o Transporte Escolar.  
 

À: PMVX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU 

Att. Presidente da CPL – Marcelo Andoke 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO 

 

 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo, abaixo assinado, DECLARA:  

 

- Que na Empresa não tem dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que seja servidor público, 

funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública Direta ou 

Indireta Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu. 

 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2022. 

 

 

 

 

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO VI – DISPENSA Nº. 7/2022-014-FME 
 

 

Objeto: Locação de veículos para o Transporte Escolar.  
 

À: PMVX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU 

Att. Presidente da CPL – Marcelo Andoke 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO A PMVX PARA INVESTIGAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

 

 

 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo, autoriza, por este instrumento a Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu a 

realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo 

licitatório Dispensa nº. 7/2022-014-FME  

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2022. 

 

 

 

 

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO VII – DISPENSA Nº. 7/2022-014-FME 
 

 

Objeto: Locação de veículos para o Transporte Escolar.  
 

À: PMVX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU 

Att. Presidente da CPL – Marcelo Andoke 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE FIDELIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS 

 

 

 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo, DECLARA para os devidos fins de direito, que aceitamos e atendemos todas 

as condições do Edital da Dispensa nº 7/2022-014-FME, sendo verídicas e fiéis todas as informações 

e documentos apresentados.  

 

 

 

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de 2022. 

 

 

 

 

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO VIII – DISPENSA Nº. 7/2022-014-FME 
 

 

Objeto: Locação de veículos para o Transporte Escolar.  
 

À: PMVX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU 

Att. Presidente da CPL – Marcelo Andoke 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 

 O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ 

e endereço completo) DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do §2º do art.32, da Lei nº 8.666/93, 

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório 

(DISPENSA Nº 7/2022-014-FME), e que contra ela não existe nenhum pedido de 

insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do 

objeto. 

 

 

 

Local e data ____________________ 

 

 

 

______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO VIII – DISPENSA Nº. 7/2022-014-FME 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

Objeto: Locação de veículos para o Transporte Escolar.  
 

À: PMVX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU 

Dispensa nº. 7/2022-014-FME 

Att. Presidente da CPL – Marcelo Andoke 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ........ 
DISPENSA Nº. 7/2022-014-FME 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL para: 

locação de veículos para o Transporte Escolar, 

que entre si celebram a Secretaria Municipal de 

Educação de Vitória do Xingu - SEMED e a 

empresa .................. 

 

 

I. PARTES 

 

CONTRATANTE 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED,  

inscrita no CNPJ sob o nº 14.811.402/0001-80, sediada à Rua Manoel Félix de Farias nº. 838, Bairro 

Centro, na cidade de Vitória do Xingu/PA, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, 

neste ato representado pelo Sr. GRIMÁRIO REIS NETO, Secretário Municipal de Educação. 

 

CONTRATADA  

 

______ (Nome da Empresa) _____, com sede ___(endereço completo)____, inscrita no CNPJ sob o 

nº ______, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu ______ 

(Representante Legal), ______ (nacionalidade), ____ (estado civil), _____ (profissão), portador do 

RG n.º ______ e do CPF n.º _______, residente e domiciliado à ____(endereço completo)____. 

 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

Resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de DISPENSA Nº. 

7/2022-014-FME, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 

21 de junho de 1993, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes: 

 

1- DO OBJETO 
 

1.1 - O presente contrato tem como objeto a locação de veículos para o Transporte Escolar. 
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ROTA DESCRIÇÃO – ROTA QTD/UND. V. UNIT. V. TOTAL 

01     

     -------------- 

 VALOR TOTAL    

 

2 - DO PREÇO 

 

2.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ........... (........por extenso..........), conforme está 

especificado na Cláusula I.  

 

3 - DA VINCULAÇÃO  

 

3.1 - Vincula-se a este Contrato o processo de Dispensa nº. 7/2022-014-FME, seus Anexos. 

 

4 – DA VIGÊNCIA E/OU MODIFICAÇÃO 

 

4.1 - O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. 

 

4.2 - As contratações que se enquadrarem nas situações elencadas no art. 57 da Lei n. º 8.666/93 e 

suas alterações poderão ter sua duração prorrogada, observado os prazos estabelecidos na Lei, 

devendo ser dimensionada com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

Administração; 

 

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta 

dos recursos oriundos do Tesouro Municipal (recursos próprios), conforme dotação orçamentária a 

seguir: 
 

12 122 0004 2.047 – Manutenção da Secretaria de Educação 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

6.1 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado mensalmente, sempre após a emissão da 

NLD (Nota de Liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será 

realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, mediante cheque nominal ou 

depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma: 

 

6.1.1 – O Pagamento será em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal; 

 

6.1.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, 

em 02 (duas) vias e deverá acompanhar a respectiva todas as Certidões de Regularidade Fiscal 

e Trabalhista, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, localizado 

na Av. Manoel Félix de Farias nº. 174, Bairro Centro, Vitória do Xingu/PA, acompanhada 

ainda dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 
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6.1.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento 

fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

6.1.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará 

pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

 

6.1.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento dos produtos pela 

CONTRATADA. 

 

6.1.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a entrega do 

objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no Contrato; 

 

6.1.7 - Poderá Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu – Secretaria Municipal de Educação 

de Vitória do Xingu - SEMED, deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 

eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada; 
 

6.1.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas 

de acordo com a legislação própria:  
 

6.1.8.1 - especificação correta do objeto e  

6.1.8.2 - número da licitação e contrato. 
 

7 - DA REVISÃO 

 

7.1 - O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei Federal n º 8.666/93. 

 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 

8.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

 

8.1.1 - A apresentar o Certificado Digital na assinatura do Contrato; 

 

8.1.2 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 

8.1.3 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, 

cujas obrigações é atender prontamente; 

 

8.1.4 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para o fornecimento do objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 

 

8.1.5 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens 

públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros.  
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8.1.6 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições 

de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, 

comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 
 

8.1.7 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 

obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de 

contato.  
 

8.1.8 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em 

especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir 

inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 
 

8.1.9 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos).  

 

8.1.10 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela Contratante durante a vigência do contrato. 
 

8.1.11 – A Contratada obriga-se a repor imediatamente o veículo, caso o mesmo apresente 

problemas. 

 

8.1.12 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas de a locação de veículos para o Transporte Escolar ou a iminência de 

fatos que possam prejudicar a prestação dos serviços; 
 

8.1.13 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações para 

fins de recebimento dos respectivos valores.  
 

8.1.14 - A Contratada obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto contratual de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do total contratado conforme preceitos legais.   
 

8.1.15 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
 

8.1.16 - Na execução do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o 

empenho e dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

 

8.1.17 - Comunicar, formal e imediatamente, ao GESTOR eventuais ocorrências anormais 

verificada na execução do fornecimento, no menor espaço de tempo possível; 

 

8.1.18 - Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados 

necessários à perfeita execução do objeto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive 

dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros 

decorrentes da sua condição de empregadora; 

 

8.1.19 - Atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas 

as providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 
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8.1.20 - Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pelo CONTRATANTE; 

 

8.1.21 - Buscar os alunos nos locais determinados pelo CONTRATANTE; 

 

8.1.22 - Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, os servidores encarregados 

da coordenação do transporte e os fiscais do Município; 

 

8.1.23 - Responder, direta ou indiretamente, por qualquer dano causado ao CONTRATANTE, 

aos alunos ou a terceiros, por dolo ou culpa; 

 

8.1.24 - Todos os veículos deveram ser adesivados: por exemplo “a serviço PMVX-SEMED” 

nas laterais, além de uma numeração que será fornecida após realização a licitação. Além dos 

itens de identificações transporte escolar, faixas refletivas 

 

8.1.25 - Todos os veículos devem ser registrados com seus respectivos motoristas caso haja 

troca informar no prazo máximo de em 05 dias corridos ao Setor de Transporte Escolar a 

mudança; 

 

8.1.26 - Cumprir as determinações do CONTRATANTE, inclusive as exigências do Edital e 

seus anexos; 

 

8.1.27 - Alterar os itinerários e os horários, a pedido da administração, assim como executar 

eventual itinerário não descrito no presente Edital, quando se relacionar a atividades extra-

curriculares a critério da Secretaria Municipal da Educação, com a consequente repactuação 

das alterações e dos valores acordados, quando for necessária; 

 

8.1.28 - Submeter os veículos à vistoria técnica quando solicitado pela Comissão Fiscalizadora 

durante a execução do contrato, no Departamento de Transito Municipal - DEMUTRAN; 

 

8.1.29 - Manter os veículos de acordo com os requisitos exigidos pela legislação de trânsito e 

demais normas aplicadas à espécie, inclusive quanto às novas disposições legais que venham 

a ser editadas; 

 

8.1.30 - Manter os veículos sempre limpos; 

 

8.1.31 - Manter os veículos em condições ideais de segurança; 

 

8.1.32 - Arcar com as despesas referentes aos serviços objeto da presente licitação inclusive 

os Tributos Municipais, Estaduais e Federais incidentes sobre os serviços prestados; 

 

8.1.33 - Permitir aos encarregados da fiscalização o livre acesso aos veículos destinados à 

prestação dos serviços; 

 

8.1.34 - Manter atualizada a documentação exigida neste edital, relativa aos veículos; 

 

8.1.35 - O CONTRATANTE, a qualquer tempo, poderá solicitar a apresentação dos discos do 

tacógrafo do veículo utilizado no transporte escolar objeto do presente Contrato 
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9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

9.1 -  A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

9.1.1 - Promover a fiscalização da prestação dos serviços do objeto desta Ata, quanto ao 

aspecto quantitativo e qualitativo, a serem executados.  

 

9.1.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar 

o CONTRATADO. 

 

9.1.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO. 
 

9.1.4 - Remeter o CONTRATADO a nota de empenho e autorização via e-mail ou através de 

correspondência com ou sem AR. 
 

9.1.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços 

registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de 

penalidades por descumprimento ao pactuado neste termo. 
 

9.1.6 - Efetuar pagamento ao CONTRATADO de acordo com a forma e prazo estabelecidos 

na Cláusula Segunda do instrumento de contrato. 

 

9.1.7 - Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

 

10 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 

 

10.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas 

que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte 

da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados. 

 

10.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta 

cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 

 

11- DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 

11.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO XINGU - SEMED - Contratante, mediante 

designação da(o) servidor(a) Senhor(a) ............, matrícula: ......, através da Portaria nº. ...., 

especialmente designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11.1.1 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

 

I - Fiscalizar e atestar a execução e/ou fornecimento, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas neste Contrato; 
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II - Comunicar eventuais falhas na execução e/ou fornecimento, cabendo à 

CONTRATADA adotas as providências necessárias; 

 

III - Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou 

fatos relevantes relacionados com a execução e/ou fornecimento; 

 

IV - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 

contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

 

11.1.2 - A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual 

 

12 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
 

12.1 - Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas 

no Art. 73, I, da Lei nº 8.666/93. 

 

12.2 – A locação de veículos para o Transporte Escolar, será IMEDIATO e de acordo com as 

necessidades e a emissão das Autorizações emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não 

gera qualquer responsabilidade de pagamento. 
 

12.3 - Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será 

examinado pedido de prorrogação.  

 

12.4 - O pedido, formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do legado, 

deverá ser elaborado e/ou dirigido ao Secretário Municipal de Educação de Vitória do Xingu/PA, 

GESTOR da Ata deste oriunda, antes do término do prazo inicialmente estipulado, ficando a critério 

da autoridade competente acolher ou não o requerimento da contratada. 
 

12.5 - A empresa contrata deverá prestar os serviços que atendam integralmente às características e 

especificações consignadas em sua proposta comercial, além de TODA a LEGISLAÇÃO 

PERTINENTE em vigor, bem como observar as condições e prazos propostos, assumindo toda e 

qualquer responsabilidade por sua integridade. 
 

12.6 - As unidades administrativas competentes do órgão contratante acompanharão a qualidade dos 

SERVIÇOS prestados, devendo notificar ao órgão gerenciador qualquer ocorrência de 

irregularidades, via protocolo. 
 

12.7 – Os serviços objeto desta licitação serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) na 

execução. 
 

12.8 - A critério da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu – Secretaria Municipal de Educação de 

Vitória do Xingu - SEMED, o objeto poderá ser executado diretamente no local indicado pela mesma, 

ficando o custo de transporte a cargo da CONTRATADA. 

 

12.9 - Caso fique constatada a irregularidade na execução dos serviços, o contratado após 

comunicação pela Comissão Permanente de Recebimento dos SERVIÇOS deverá saná-la no 

IMEDIATAMENTE.  
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12.10 - Em caso de irregularidade não sanada pelo contratado, a Comissão Permanente de 

Recebimento dos SERVIÇOS, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade 

máxima do órgão para aplicação de penalidades. 
 

12.11 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será 

suspenso e considerado os serviços em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor 

considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento. 

 

12.12 - Por ocasião do recebimento definitivo, somente serão aceitos aqueles produtos que ainda não 

tiverem ultrapassado 10% (dez por cento) de seu prazo de validade total, contado de sua data de 

fabricação. 
 

12.13 – Os SERVIÇOS, mesmo entregue/executado e aceito, ficam sujeito à substituição, desde que 

comprovada a pré-existência de defeitos, má fé do fornecedor.  
 

12.14 - O horário de execução dos serviços deverá obedecer às normas internas da unidade 

contratante.  
 

12.15 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de 

acordo com a legislação própria:  

  

 12.15.1 - especificação correta do objeto e  

 12.15.2 - número da licitação e contrato;  
 

12.16 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu – Secretaria Municipal de Vitória do 

Xingu - SEMED o direito de solicitar do fabricante informações relacionadas aos VEÍCULOS. 

 

12.17 - Os VEÍCULOS objeto desta licitação deverão ser locados para atender os Locais abaixo 

relacionados: 

 

12.17.1 - Sede da Cidade de Vitória do Xingu – PA. 

12.17.2 – Zona Rural de Vitória do Xingu – PA. 

 

13 - DA RESCISÃO 

 

13.1 - Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, da 

Lei nº 8.666/93. 

 

14 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 
 

14.1 - Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de 

logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas 

previstas no Art. 80, da Lei nº 8.666/93. 
 

15 - DAS SANÇÕES 

 

15.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que:  
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15.1.1 - não assinar quando convocado dentro do prazo de validade da proposta o termo de 

contrato decorrente desta dispensa; 

15.1.2 - apresentar documentação falsa; 

15.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

15.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.5 - não mantiver a proposta; 

15.1.6 - cometer fraude fiscal; 

15.1.7 - comportar-se de modo inidôneo. 

 

15.2 - 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. 

 

15.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

15.3.1 - Arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993: 
 

15.3.1.1 - advertência por escrito; 

15.3.1.2 - multas: 

15.3.1.3 - multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após 

decorrido os prazos de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que 

será calculada sobre o valor global do registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 
 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) 

hora; 
 

b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) 

hora; 
 

c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 

20.ª (vigésima) hora. 

 

15.3.2 - Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada 

sobre o valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério 

da Administração, não mais ser aceito o fornecimento; 
 

15.3.3 - Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

valor global do registro. 

 

15.3.4 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Vitória do Xingu e 

descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até cinco anos; 

 

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

 

15.5 - 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 Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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15.6 - 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. 
 

15.7 - Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu – Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - 

SEMED, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, 

a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

15.8 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de 

ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 
 

15.9 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução e/ou fornecimento 

decorrer de caso fortuito ou motivo de força maior. 
 

15.10 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 

16 - DA LICITAÇÃO 
 

16.1 - Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Dispensa registrada sob o nº 

7/2022-014-FME. 

 

17 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 
 

17.1 - A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente 

habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a 

execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao 

perfeito cumprimento do seu objeto. 

 

18 - DO FORO 

 

18.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Vitória do Xingu/PA, com renúncia a qualquer outro, 

para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 
 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 
 

Vitória do Xingu/PA, .... de ............... de 2022. 

 

 

________________________________________________________________ 

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu 

GRIMÁRIO REIS NETO – Secretário Municipal de Educação 

 

 

________________________________________________ 

EMPRESA CONTRATADA: Razão social/ CNPJ/ 



 

Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO 
Departamento de Suprimentos e Serviços 

Setor de Licitações e Contratos  
 

 

 

CNPJ: 34.887.935/0001-53 

Av. Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro – Vitória do Xingu - PA – e-mail: licitapmvx@gmail.com 

 

Endereço: Nome do responsável legal/ CPF: 

 

Testemunhas: 

 

1 - ___________________________________ CPF: _______________________ 

 

2 - ___________________________________ CPF: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


