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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO P.E Nº  9/2022-001-FME 

 

O MUNICIPIO DE PACAJÁ-PA, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

PACAJÁ-PA,  e por intermédio do Pregoeiro designado pela portaria n° 746/2022, de 02 de 

maio de 2022, tornam pública, para conhecimento dos interessados na forma da Lei n° 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, do Decreto n° 7892/13, do Decreto Municipal 

n° 49 de 15 de fevereiro de 2021, bem como da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006 e subsidiariamente da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo em 

vista o que consta do processo n° 9/2022-001-FME, a abertura de licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, mediante condições estabelecidas neste edital e seus anexos.  
 

SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22 de julho de 2022. 

HORÁRIO: 08:00 hs (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 
 

 

ATENÇÃO: O MUNICÍPIO DE PACAJÁ, recomenda as licitantes que leiam com 

atenção o presente Edital e seus anexos. 
 

LOCALIZAÇÃO: https://www.google.com/maps/place/Pacaja 
 
OBSERVAÇAO: não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realizaçao do certame na data marcada, a sessao sera remarcada automaticamente e tera inicio somente 
após comunicaçao via sistema aos participantes no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 
 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO P.E 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2022-001FME 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACAJÁ/PA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS 

ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO 

DE PACAJÁ/PA, de acordo com as especificações, contidas neste Termo 

de Referência. 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
 

1. DO OBJETO: 
 
1.1. O objeto da presente licitação é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS 
ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACAJÁ/PA, de acordo com as 
especificações, contidas no Termo de Referência – Anexo I. 
 
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante 
a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e 
seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
 
2. DO CREDENCIAMENTO: 

 
2.1. As regras referentes a prestação do serviço, constam no edital e na minuta do contrato e as demais disposições. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO: 

 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a 
participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA. 
 
3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br; 
 
3.3.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 
 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 
 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO: 
 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, 
e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, bem como apresentação dos 
documentos pertinentes. 
 
4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades 
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos 
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 
4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.3.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 
 
4.3.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
4.3.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente; 
 
4.3.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
4.3.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 
4.3.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 
4.3.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 
746/2014-TCU-Plenário). 

 
4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” 
EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:  

 
4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 
 

4.4.2. Nos itens quando forem exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 
4.4.3. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 

a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte. 

 
4.4.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 
4.4.5. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias; 
 

4.4.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores;  

4.4.7. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição;  

 
4.4.8. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 16 de setembro de 2009. 
 

4.4.9. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em 
lei e neste Edital. 

 
5.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa 
de envio dessa documentação. 
 
5.2. A capacidade de upload do sistema é de 15mb por anexo, sendo disponível 3 anexos identificados como 
HABILITAÇÃO 1, 2 e 3, totalizando 45mb, assim é de inteira responsabilidade da empresa licitante organizar sua 
documentação em forma digital para o envio via sistema. 
 
5.3. A documentação deve ser organizada em arquivo único em PDF com os documentos postos na mesma 
sequência exigida pelo EDITAL. 
 
5.4. Os licitantes possuem a total responsabilidade na inserção dos arquivos via sistema, ou seja todos os dados 
inseridos em PDF da proposta de preço e documentação de habilitação que apresentarem falhas ou estiverem 
corrompidos ocasionará a desclassificação da licitantes no certame. 
 
5.5. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha. 
 
5.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda 
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
5.7. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.8. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 
5.9. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 
5.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances 

 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 

 
6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA 
ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS: 
 

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 
6.1.2. Marca de cada item ofertado, quando for o caso; 
6.1.3. Fabricante de cada item ofertado,  
6.1.4. quando for o caso; 
6.1.5. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do 
registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos bens ou serviços. 
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6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua 
apresentação.  

 
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas, quando participarem de licitações públicas; 
 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 
 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 
a efeito na fase de aceitação. 
 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 
 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital. 
 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital. 
 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,10 
(DEZ CENTAVOS). 

 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e 

o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente 
descartados pelo sistema os respectivos lances.  

 
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de 
lances intermediários. 

 
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 
 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol 
da consecução do melhor preço 

 
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro. 

 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro.  
 

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

 
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, 

a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 
E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 
7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada. 

 
7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício 
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, 

o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de 
preferência, conforme regulamento.  

 
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 

que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 
7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 

3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

 
7.28.1. Produzidos no país; 
7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;  
7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

7.29.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados.  

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
8.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital 
e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 
10.024/2019. 
 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 

8.2.1. A proposta que apresentar preço manifestamente inexequível, de acordo com o Art.48, combinado com 
o inciso X, Art.40 e § 3º do Art. 44 da Lei n.º 8.666/93 poderá ser oportunizada no prazo de 2 (duas) horas, a 
demonstração da viabilidade dos valores ofertados, através de planilha de composição de custos, conforme 
precedentes do Tribunal de Contas da União – Acórdãos n°. 2.528/2012 (Relator Ministro-Substituto André 
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Luís de Carvalho), 571/20136 (Relator Ministro Benjamin Zymler), 1.92/2013 (Relator Ministro Raimundo 
Carreiro) e 3.092/2014 (Relator Ministro Bruno Dantas), e súmula 262 do TCU. 
 
8.2.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração.  

 
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
 
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata; 
 
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
sua continuidade. 
 
8.8. O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 
 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 
8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que 

a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

 
9.DA HABILITAÇÃO. 
 
9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE 
DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO VERIFICARÁ O 
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 AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA 
NOS SEGUINTES CADASTROS: 
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9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 
9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 
 
9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 
 
9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de prestação similares, 
dentre outros. 
9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

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

9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica. 
 

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS 
PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto 
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
9.2.2.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
 

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 
via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 
9.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
 
9.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0


ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Pacajá  

                               ´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´   
                              SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED  

 

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

9.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 
contribuições. 

 
9.8. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
9.9. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

9.9.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
9.9.2.  Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
9.9.3. 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; 
9.9.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
9.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
9.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
9.9.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
9.9.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 
9.9.9. Certidão Específica, emitida pela Junta Comercial (de acordo com o tipo de arquivamento da empresa), 
com data de expedição não superior a trinta dias da abertura do presente certame, esta certidão relaciona 
todos os documentos com número de protocolos (número de registros) registrados na Junta Comercial ou 
órgão equivalente; 

9.9.9.1 A Certidão Especifica constitui-se de relato dos elementos constantes de atos arquivados que 
se pretende ver certificados. Nessa certidão serão certificadas as informações constantes, seguidas 
das referências aos respectivos atos, números e datas de arquivamentos dos documentos, por isso tal 
documento será solicitado neste certame, com data de expedição não superior a trinta dias da abertura 
do presente certame. 
 

10. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
10.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 

10.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
10.2.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
10.2.2. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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10.2.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
10.2.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos 
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 
10.2.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos 
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

 
10.3. Alvará de Funcionamento da Empresa 

 
10.3.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno 
porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
11. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

11.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja 
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 
11.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
11.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 
11.3.1. 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; 
11.3.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 
11.3.3. 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; 

11.3.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes 
da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

 
11.3.5. 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, considerados os riscos para a 
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  
 

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
12.1. Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s), assinados, datados e os 
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signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a empresa 
licitante prestou ou presta os serviços em quantidades e características similares ao objeto desta licitação, 
em conformidade com Art.30, inciso II da Lei Gerais de Licitações e Contratos nº 8.666/93. 
 

12.2.  O (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado deverá constar 
firma reconhecida em cartório.   

 
12.3. Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial 

da empresa proponente, entendendo-se estas como aquelas que sejam controladas ou controladoras da 
empresa proponente, ou que possua ao menos uma pessoa física ou jurídica que seja sócio desta. E 
também não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome. 

 
12.4. O Pregoeiro poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o atestado de capacidade 

técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com administração pública ou privada, em 
conformidade com Art.43, § 3º da Lei Gerais de Licitações e Contratos nº 8.666/93.  

 
12.5. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo, 25% 

(vinte e cinco por cento) das quantidades estimadas na Licitação para o TOTAL DE ITEM(NS) vencidos 
de cada empresa. 

 
12.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital. 

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

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a 
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
 

12.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
12.8.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 

12.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
12.10. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
12.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
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13. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 

13.1. Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos da habilitação, com base no modelo do Anexo III; 

13.2. Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7º da constituição federal, com base no modelo do Anexo IV; 

13.3. Declaração de elaboração independente de proposta, com base no modelo do Anexo V; 

13.4. Declaração do porte da empresa, com base no modelo do Anexo VI; 

13.5. Declaração de idoneidade, com base no modelo do Anexo VII; 

13.6.  Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, com base no modelo do Anexo VII; 

13.7. Declaração de adimplência expedida pela Secretaria Municipal de Educação, devendo ser formalizado 

juntos ao Protocolo Geral. A declaração deverá estar apta até a data do prazo do esclarecimento juntos 

ao sito https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ 

 

14.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

14.1 . A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas a 
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

14.2 . Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

14.3 . Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
14.4 . A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
14.4.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 
14.4.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
14.4.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 

14.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas 
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 

 
14.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 
não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
 
14.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

 
15. DOS RECURSOS. 
 

15. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, 
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

15.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente; 
15.2. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso. 
15.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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15.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
15.2. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
15.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 
 
16.DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 
16.1.   A sessão pública poderá ser reaberta: 
16.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos 
os atos anulados e os que dele dependam. 

16.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor 
não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

16.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 
16.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
17. DA VISITA TÉCNICA: 

17.1. Será necessário a realização de visitas técnicas atendendo ao Anexo I do Edital. As visitas poderão ser 
realizadas do dia 15/07/2022 a partir das 08:00h (horário local), sendo o horário pré-agendado junto ao Departamento 
de Transporte da Secretaria Municipal de Educação. As comunicações serão realizadas por meio do e-mail: 
semedlicitacao2021@gmail.com. Será designado um servidor para o acompanhamento. 

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

18.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
18.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório.  
 

19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
19.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 

20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 
 
20.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou 
emitido instrumento equivalente. 
20.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 
Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital.  
20.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo 
de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 
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da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 
seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento. 
20.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 
20.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 
reconhecimento de que: 
 

20.5.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
20.5.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
 
20.5.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da 
Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 
20.6. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e 
poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  
20.7. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão 
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 
3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao 
CADIN. 
20.8. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
20.8.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

 
20.9. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da 
ata de registro de preços. 
 
20.10. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital 
ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 
sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 
21. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 
 
21.1.  Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65. inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666-93, será concedido 

reequilíbrio econômico-financeiro, requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de 
forma documental, o desequilíbrio contratual.  
 

21.2.  A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea “d” do inciso II 
e do § 5.º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual) devidamente comprovadas. 
 

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 
 
22.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Cláusula Sexta e Sétima da Minuta 

do Contrato, Anexo X. 
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23. DO PAGAMENTO. 
23.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
24.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 
 

24.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 
do prazo de validade da proposta; 
24.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
 
24.1.3. Apresentar documentação falsa; 
 
24.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
24.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
24.1.6. Não mantiver a proposta; 
 
24.1.7. Cometer fraude fiscal; 
 
24.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

 
24.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a 

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93. 

 
24.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura 
Municipal de Pacajá/PA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas 
previstas. 

 
24.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes 
sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 
 
a) Advertência por escrito; 
 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total 
do contrato; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de 
Pacajá - PA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa 
aceita pela Administração da Prefeitura, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 
(cinco) anos; 
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 
14 do Decreto Nº 3.555/00. 
 
24.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente 
informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
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24.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial, as sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, 
inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
 
24.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo 
de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
 

24.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 
o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 
 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução do contrato; 
 
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 
o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos;  
 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato.  
 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício 
do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

 
25. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. 
 
25.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta 

do licitante mais bem classificado. 
 
25.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação 
ao licitante melhor classificado. 
 
25.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, 
estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 
 
25.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente 
será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses 
previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 
 
26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
26.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
 
26.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
26.3. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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26.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
26.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, 
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
26.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data 
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
 
26.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo 
quando se amoldarem ao art. 21 parágrafos 4º, da Lei 8.666/93. 
 

26.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes 
e a administração. 
 
26.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, 
serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 
acompanhamento. 
 
26.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de 
empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pela proponente. 
 
26.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para 
a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou 
contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração 
pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 
 
27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
27.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
27.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
 
27.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília – DF. 
 
27.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
27.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
27.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade 
e a segurança da contratação. 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 
27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

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

27.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 

que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

27.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

27.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
27.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 
o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
27.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - PA /FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, poderá revogar 

este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e 

incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a 

convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e 

contraditório 

27.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

 
27.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

 
27.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a 

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos 

que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

27.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

27.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE 

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL; 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA; 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO; 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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28. DO FORO 
 

28.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de Pacajá, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 
Pacajá-PA, 12 de junho de 2022. 

 
 
 

_________________________________ 
REVELINO LOPES DE SOUSA 

PREGOEIRO DO FME 
Portaria nº 746/ 2022 – GP/PMP 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS 
AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACAJÁ/PA, de acordo com as especificações, contidas neste Termo de 
Referência. 
1.1.1 ESPECIFICAÇÕES DOS PERCURSOS DA FORMAÇÃO DAS LINHAS/ROTAS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACAJÁ/PA. 
1.2.1 – Os percursos das linhas/rotas, referente as unidades escolares da Sede - Vicinais com 
Entrada na Sede. 
 

Nº PERCURSO – LINHA/ROTAS 

KM - 

SOMENTE 

IDA 

KM POR 

TURNO* 

NÚMERO 

DE TURNOS 

KM POR 

DIA** 

1 

BAIRRO NOVA CONQUISTA / MATADOURO PARA AS 

UNIDADES ESCOLARES DA SEDE  4,0926 8,1852 2 16,3704 

2 

BAIRRO RALLY / MOTOCROSS - PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA SEDE 
11,6255 

23,251 1 23,251 

3 

VICINAL BOCA RICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES 

DA SEDE 35,9911 71,9822 1 71,9822 

4 

VICINAL DA ROXA / BAIANINHO PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA SEDE 18,1552 36,3104 1 36,3104 

5 

VICINAL DA ROXA E RAMAL DO LIXÃO PARA AS 

UNIDADES ESCOLARES DA SEDE 13,1388 26,2776 1 26,2776 

6 

VICINAL FLAMENGUINHO PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA SEDE 11,8378 23,6756 1 23,6756 

7 

VICINAL GUAXUPÉ PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA 

SEDE 27,4113 54,8226 2 109,6452 

8 

VICINAL PORTEL PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA 

SEDE 29,5899 59,1798 2 118,3596 

9 

VICINAL SANTA TEREZINHA PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA SEDE 33,9814 67,9628 1 67,9628 

10 

VICINAL TOZETTI PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA 

SEDE  24,4698 48,9396 1 48,9396 

TOTAIS: 210,2934 420,5868 13 542,78* 

      

• Os em decorrência das dízimas periódica, os valores estimados foram arredondados. 
 

1.2.2 – Os percursos das linhas/rotas do transporte escolar das vicinais com entrada fora da sede. 
 

Nº PERCURSO – LINHA/ROTAS 

KM - 

SOMENTE 

IDA 

KM POR 

TURNO* 

NÚMERO 

DE 

TURNOS 

KM POR 

DIA** 

1 

VICINAL 300 E 305 PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA SEDE 44,5951 89,1902 1 89,1902 

2 

VICINAL 300 NORTE PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA SEDE 39,5471 79,0942 1 79,0942 

3 

VICINAL 309 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA 

SEDE  49,5847 99,1694 1 99,1694 

4 

VICINAL 312 NORTE E SUL PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA SEDE 48,1155 96,231 1 96,231 

5 

VICINAL ALAGOANO PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA SEDE 46,3508 92,7016 1 92,7016 

6 

VICINAL DOS LISOS PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA SEDE 18,2109 36,4218 2 72,8436 
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7 

VICINAL LADEIRA DA VELHA E BR 230 PARA AS 

UNIDADES ESCOLARES DA SEDE 19,3505 38,701 1 38,701 

8 

VICINAL SÃO VICENTE PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA SEDE 30,7204 61,4408 1 61,4408 

TOTAIS: 296,475 592,95 9 629,38* 

 

• Os em decorrência das dízimas periódica, os valores estimados foram arredondados. 
 

1.2.3 – Os percursos das linhas/rotas do transporte escolar para as unidades das vilas. 
 

Nº PERCURSO – LINHA/ROTAS 
KM - SOMENTE 

IDA 

KM POR 

TURNO* 

NÚMERO 

DE 

TURNOS 

KM POR 

DIA** 

1 

VICINAL CHAPÉU DE PALHA PARA AS 

UNIDADES ESCOLARES DA VILA ARATAU 16,9934 33,9868 1 33,9868 

2 

VICINAL DO ADÃO PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA VILA ARATÁU 40,1424 80,2848 1 80,2848 

3 

VICINAL DO VASQUINHO PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA VILA ARATAÚ 30,9176 61,8352 1 61,8352 

4 

VICINAL DOS BORGES, VIC. KM 238, VIC. KM 

243, BARRAQUINHA E BR 230- KM 250 A KM 

232 PARA A EMEF DOCE LAR  38,85 77,7 2 155,4 

5 VICINAL KM 243 PARA A EMEF DOCE LAR  15,4036 30,8072 2 61,6144 

6 

VICINAL MANOEL BAIANO, ESCOLINHA E BR 

PARA A EMEF JARBAS PASSARINHO NA VILA 

MANOEL BAIANO 25,7757 51,5514 2 103,1028 

7 

VICINAL NAZARÉ, DOS MINEIROS, 338 NORTE 

E SUL E BR 230 PARA AS UNIDADES 

ESCOLARES DA VILA NAZARÉ 

51,712 

103,424 2 206,848 

8 

VICINAL PAO DOCE, CHICO ELIAS, 325 E 320 

PARA 250 PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA 

VILA BOM JARDIM 72,2045 144,409 2 288,818 

9 

VICINAL SÃO LUIS, BR 230, UNIÃO E 250 PARA 

AS UNIDADES ESCOLARES DA VILA ARATAU 48,3994 96,7988 1 96,7988 

TOTAIS:   340,3986 680,7972 14 1.088,69* 

      
      

• Os em decorrência das dízimas periódica, os valores estimados foram arredondados. 
 

1.2.4 – Os percursos das linhas/rotas do transporte escolar das unidades do campo. 
 

Nº PERCURSO – LINHA/ROTAS 
KM - 

SOMENTE IDA 

KM POR 

TURNO* 

NÚMERO 

DE 

TURNOS 

KM POR 

DIA** 

1 

VICINAL ALAGOANO PARA A EMEF NOVA 

VIDA 26,5911 53,1822 2 106,3644 

2 

VICINAL CHICO ELIAS PARA EMEF MARIA 

ANDREASA 13,9273 27,8546 2 55,7092 

3 

VICINAL CHICO ELIAS PARA EMEF MARIA 

SANTANA 14,2668 28,5336 2 57,0672 

4 

VICINAL COBRA VERDE PARA EMEF A 

PAULO FREIRE II 18,6652 37,3304 2 74,6608 

5 

VICINAL DO LONTRÃO PARA A EMEF 

SONHO DE CRIANÇA 39,4563 78,9126 2 157,8252 

6 

VICINAL GUAXUPÉ / RAMAL DO 

CACHIMBINHO PARA A EMEF DOM BOSCO 35,9753 71,9506 1 71,9506 

7 

VICINAL GUAXUPÉ PARA EMEF PEDRO 

TOZETTI 32,5022 65,0044 2 130,0088 

8 

VICINAL KM 300 NORTE PARA A EMEF 

SABIA DO CAMPO 38,6006 77,2012 2 154,4024 
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9 

VICINAL KM 315 NORTE PARA EMEF 

ORLANDO BARBOSA 22,558 45,116 2 90,232 

10 

VICINAL KM 338 NORTE PARA A EMEF 

CONHECER E APRENDER 32 64 2 128 

11 

VICINAL PORTEL / AGROVILA PARA EMEF 

INFANTIL BRASILEIRA 26,0969 52,1938 2 104,3876 

12 

VICINAL SÃO VICENTE PARA EMEF 17 DE 

OUTUBRO 18,3632 36,7264 1 36,7264 

TOTAIS:   319,0029 638,0058 22 1.167,34* 
      
      

• Os em decorrência das dízimas periódica, os valores estimados foram arredondados. 
 

1.2.5 – Os percursos das linhas/rotas do transporte escolar para as unidades de ensino do 
Cururui/ PA rio Bandeira e Moça Bonita. 
 

Nº PERCURSO – LINHA/ROTAS 

KM - 

SOMENTE 

IDA 

KM POR 

TURNO* 

NÚMER

O DE 

TURNOS 

KM POR 

DIA** 

1 

EMEF ANTÔNIO MARCOS - PA RIO 

CURURUÍ 
39,9373 

79,8746 2 159,7492 

2 

EMEF CRISTO REI PA RIO CURURUI - 

NÚCLEO E 10,4121 20,8242 2 41,6484 

3 

EMEF FUTURO DO BRASIL - PA RIO 

CURURUÍ 10,4297 20,8594 1 20,8594 

4 

EMEF GILDEONE FERREIRA – PA RIO 

BANDEIRA - LADARIO 31,6815 63,363 2 126,726 

5 

EMEF JANILCE SOUZA MONTEIRO - PA 

RIO CURURUÍ - NÚCLEO A 13,9808 27,9616 2 55,9232 

6 

EMEF MOÇA BONITA - VILA MOÇA 

BONITA 54,4677 108,9354 2 217,8708 

7 

EMEF ORIGEM DO SABER - PA RIO 

CURURUÍ - NÚCLEO PEDRAL 13,1433 26,2866 1 26,2866 

8 EMEF PENIEL - PA RIO BANDEIRA 19,1726 38,3452 2 76,6904 

9 

EMEF RECANTO DO SABER - PA RIO 

CURURUÍ - NÚCLEO J 29,4656 58,9312 2 117,8624 

TOTAIS

:   222,6906 445,3812 16 843,62* 

      

      

• Os em decorrência das dízimas periódica, os valores estimados foram arredondados. 
 

1.2.6 – Os percursos das linhas/rotas do transporte escolar para as unidades do Ladário/ 
Gramanha/ PA/ Zumbi dos Palmares. 
 

Nº PERCURSO – LINHA/ROTAS 
KM - SOMENTE 

IDA 
KM POR TURNO* 

NÚMERO DE 
TURNOS 

KM POR 
DIA** 

1 EMEF 26 DE FEVEREIRO - PA BARRAGEIRA 29,0516 58,1032 2 116,2064 

2 
EMEF ANALICIO ARAUJO VILA CHICO MENDES II - 
LADÁRIO 55,9075 111,815 2 223,63 

3 EMEF BOM FUTURO - PA BOM FUTURO 22,6962 45,3924 3 136,1772 

4 EMEF GIRASSOL - PA GRAMANHA 20,0508 40,1016 3 120,3048 

5 EMEF NASCENTE - PA SOL NASCENTE 19,0734 38,1468 2 76,2936 

6 
EMEF OLINDO RIBEIRO - PA MONTES BELOS - 
LADÁRIO 117,356 234,712 2 469,424 

7 
EMEF PEDRO ÁLVARES CABRAL - PA FLOR DO 
BRASIL 14,4262 28,8524 2 57,7048 
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8 
EMEF ZUMBI DOS PALMARES - ANEXO - PA SANTA 
FÉ 17,8276 35,6552 3 106,9656 

9 
EMEF ZUMBI DOS PALMARES- PA ZUMBI DOS 
PALMARES 23,438 46,876 3 140,628 

TOTAIS:   319,8273 639,6546 22 1447,34* 

      

 

1.2 ESCLRECIMENTO DO OBJETO DO TERMO 
1.2.1 - Os veículos locados deverão transportar os alunos matriculados na rede municipal da educação 

básica, garantindo a execução do Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE,  

1.2.2 – Os veículos locados irão garantir o atendimento das demandas de alunos que foram identificados 

após a sistematização das informações do CENSO nas unidades escolares e com o retorno as atividades 

escolares presenciais de forma consolidada tornaram-se perceptível o aumento das matrículas e a 

procura pela oferta do transporte escolar; 

1.2.2 - Os veículos locados deverão transportar os alunos matriculados na rede e os alunos da Rede 

Estadual de Educação de acordo com o termo de Adesão da Lei Estadual nº 8.846 de 9 de maio de 2019 

parceria entre a esfera estadual e municipal, objetivando garantir a permanência dos alunos matriculados   

que encontraram se afastados do perímetro das unidades escolares, em conformidade com as rotas 

escolares apresentadas pela Secretaria Municipal de Pacajá de /PA. 

1.2.3 – Os veículos contratados deverão garantir lugares à todos os alunos de forma sentados e com 

todos os padrões de segurança exigidos e expedida pela Divisão de Fiscalização de Veículos e 

Condutores do Detran ou pela Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).            

 1.2.4 - Os condutores, precisam atender as seguintes exigências, para conduzirem o Transporte escolar 

em PACAJA/PA, em conformidade com a LEGISLAÇÃO vigente, como: 

✓ Idade superior a 21 anos. 

✓ Habilitação para dirigir veículos na categoria D. 

✓ Ter sido submetido a exame psicotécnico com aprovação especial para transporte de alunos. 

✓ Ter se formado em curso de Formação de Condutor de Transporte Escolar. 

✓ Possuir matrícula específica no Detran. 

✓ Não ter cometido falta grave ou gravíssima nos últimos doze meses. 

1.2.5 – Os veículos destinados ao Transporte Escolar dos alunos matriculados na educação básica da 

rede Municipal de Educação de possuir: 

✓ Cintos de segurança em boas condições e para todos os passageiros. 

✓ Uma grade separando os alunos da parte onde fica o motor. 

✓ Seguro contra acidentes. 
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✓ Para que o transporte de alunos seja mais seguro, os veículos da frota tenham no máximo sete 

anos de uso. 

✓ Registrador de velocidade (tacógrafo), que é um aparelho instalado no painel do veículo que vai 

registrando a velocidade e as paradas do veículo em um disco de papel. Os discos devem ser 

trocados todos os dias e guardados pelo período de seis meses, porque serão exibidos ao Detran 

por ocasião da vistoria especial. 

✓ Apresentação diferenciada, com pintura de faixa horizontal na cor amarela nas laterais e 

traseira, contendo a palavra Escolar na cor preta. 

1.2.6 – A Prestação dos serviços de locação de veículos para o transporte escolar dos alunos 

matriculados na educação básica da rede Municipal e Estadual de Educação, pertencentes ao Município 

de Pacajá/PA deverá vir acompanhados com Motorista, Combustível e a Manutenção Preventiva e 

Corretiva por conta da contratada. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1 – A Secretaria Municipal de Educação, no sentido de viabilizar a presença do aluno na escola, 

principalmente nos locais cujas distâncias e acessos as unidades educacionais interferem no cotidiano 

escolar dos alunos, daí o objetivo de contratar serviço de Transporte Escolar aos alunos da Rede 

Municipal e Rede estadual por meio do termo de adesão de responsabilidade celebrado entre o governo 

do estadual e municipal. 

2.2 - A necessidade da solicitação, se dá por causa das grandes demandas de alunos que há na zona 

rural que estão localizados distantes das unidades escolares. Daí a Prefeitura Municipal de Pacajá/PA, 

através da Secretaria Municipal de Educação, objetivando a garantia do direito ao acesso a escolarização 

de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos a permanência aos espaços escolares como 

também a socialização, troca de experiências e a interação do saber entre os alunos de comunidades 

diferente; 

2.3 - A grande demanda de alunos requer um planejamento estratégico eficiente para poder atender as 

comunidades escolares, garantindo o acesso e a permanência nas escolas no município de Pacajá/PA. 

 2.3 - O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação executa atualmente dois programas voltados 

ao transporte de estudantes: o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e o 

Programa Caminho da Escola e o Programa Estadual do Transporte Escolar -PETE/PA, que visam 

atender alunos da rede pública de educação básica, preferencialmente residentes na zona rural. Cabe 

ressaltar que estes programas do governo federal têm caráter suplementar e visam, prioritariamente, o 

atendimento do estudante de zona rural. Contudo, as leis citadas anteriormente (CF 88, LDB e 

10.709/03) não fazem distinção entre aluno residente em zona urbana ou na área rural. Portanto, 
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cabe aos estados e municípios disciplinarem o atendimento ao educando por meio de portarias, decretos 

e/ou leis estaduais ou municipais, de forma a não prejudicar o acesso do aluno à educação. 

2.4 - Deve-se ponderar ainda que a Secretaria Municipal de Educação não dispõe de frota suficientes 

para atender toda a demanda, ressaltando os percursos  para atender os alunos são de difícil acesso  

devido o inverno rigoroso  e o período de seca com grande incidência de poeira das estradas de chão 

( piçarra),daí a necessidade de realizar a locomoção dos alunos por meio da frota terceirizada 

especializada ao transporte de alunos, ficando todos os custos de deslocamento dos motoristas até as 

unidades escolares, alimentação, estádia, direitos trabalhistas, substituição de veículos, torna-se 

responsabilidade da empresa terceirizada, passiva de multas e sanções administrativas pelo 

descumprimento ou por apresentação de propostas impraticáveis, sujeita a multas por causar danos 

irreparáveis durante processo de licitatório como também no descumprimento e falhas na execução, 

sendo obrigatório a comprovação das orfertas de documentos demostre o valores apresentados.  O 

transporte escolar torna se um instrumento de grande importância nos dias atuais devido nos finais da 

década de 80, a qual se conhece como “década perdida”, houve o esgotamento do modelo de 

desenvolvimento que vígil no país. Após o qual, o Estado  da administração burocrática para a 

gerencial, assume o papel de regulador das políticas públicas, retraindo-se de suas funções sociais. 

O que ocorreu de fato, no Brasil, como já havia ocorrido em outras nações da Europa e Estados 

Unidos, foi a consolidação da hegemonia do capital mundial, êxito do neoliberalismo, que se fez 

sentir forte em todas as relações, na vida política, na sociedade, e como não poderia deixar de ser 

na educação. “Essa retração vem servindo para reordenar o papel do Estado, limitando, quase 

sempre, seu raio de ação em termos de políticas públicas. É o caso, por exemplo, das políticas 

educacionais” (NETO, 2003). Nesta época, o sistema educacional se apresentava com elevados 

índices de evasão e repetência. Para assegurar, não só a superação destas dificuldades, como 

também o acesso de todos à educação, como também para garantir que a oferta educativa seja de 

qualidade, compensadora de desigualdades às largas etapas de educação, o governo desenvolveu 

desde 1988, com a promulgação da carta constitucional do Brasil, em seu Artigo 211. §1º ao §4º, a 

idéia de um Estado cujas tarefas relacionadas à educação fossem descentralizadas para a União, os 

poderes Estaduais e Municipais, numa relação cooperativa: Cabe à União organizar o sistema federal 

de ensino, aos Municípios atuarem prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, e 

aos Estados e ao Distrito Federal atuarem prioritariamente no ensino fundamental e médio. À União 

caberá, ainda, a assistência técnica e financeira às unidades da federação em todos os seus níveis.  

A ênfase na educação passa a ser a eficiência do funcionamento das instituições escolares e a 
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qualidade de seus resultados, e não mais o abrandamento da pobreza e o aumento da quantidade 

de unidades educacionais. Esta tendência permanece na década de 90, como afirma Oliveira 

(2000): “O Estado procurará imprimir maior racionalidade à gestão da educação pública, buscando 

cumprir seus objetivos, equacionar seus problemas e otimizar seus recursos, adotando em muitos 

casos o planejamento por objetivos e metas” (citado em ZANETTE, 2004). A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - LDB nº 9394/96, instituída na gestão de Fernando Henrique Cardoso veio 

clarear o texto constitucional, democratizando o ensino por meio da redistribuição e o 

compartilhamento das responsabilidades aos três níveis de governo. Diferentemente da legislação 

anterior, que  preconizava o ensino profissionalizante integrado ao 2º grau “A Lei Federal n.º 

9.394/96, atual LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - configura a identidade do 

ensino médio como uma etapa de consolidação da educação básica, de aprimoramento do educando 

como pessoa humana, de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental 

para continuar aprendendo e de preparação básica para o trabalho e a cidadania.  No Brasil, o 

assunto sobre transporte escolar praticamente não existe na literatura técnica.    As poucas referências 

disponíveis para pesquisa em Transporte Escolar são oferecidas pelo GEIPOT (1995) em Avaliação 

Preliminar do Transporte Rural – Destaque para o Segmento Escolar, o artigo de Vasconcellos (1997) 

– Transporte Rural: resgate de um tema esquecido, e a Cartilha do Transporte Escolar do INEP (2005). 

Outros trabalhos foram publicados, porém, relacionados a questões específicas em áreas rurais, 

como avaliação de programas de Transporte Escolar Rural (PAZ, 2001), e estudos sobre 

acessibilidade (SANCHES, 2003; PEGORETTI e SANCHES, 2004). 

2.5 - Os principais BENEFÍCIOS que serão auferidos pela Administração com a terceirização destes 

serviços terá a possibilidade de constante renovação da frota de veículos do Transporte escolar a medida 

em que for detectado imperfeições que não estejam em conformidades com as exigências contidas na 

Lei federal nº 10.709, de 2003,  Lei federal nº 10.880, de 2004 12, Lei federal nº 11.947, de 2009, Decreto 

nº 6.768, de 2009, Resolução FNDE nº 7, de 2010, Resolução FNDE nº 40, de 2010, Resolução FNDE 

nº 12, de 2011 e a Resolução Contran nº 277, de 2008. 

2.5.1   Ao (terceiro) contratado caberá o papel de, na etapa inicial da execução contratual, 

apresentar veículos em perfeitas condições, onde será avaliada pela equipe técnica da Prefeitura 

Municipal (caso haja prorrogação de vigência) ou quando os veículos apresentarem problemas 

por falta de manutenção corretiva e preventiva por negligências contratada – o que ocorrer 

primeiro. Ressaltamos que todas as manutenções preventivas e corretivas serão de extrema 

responsabilidade da contratada e os demais custos e obrigações já no exposto citado. Além 
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disso, a Secretaria Municipal de Educação não terá necessidade de investir seus escassos 

recursos de capital, o que provocará também a economicidade na realização do controle de bens 

patrimoniais. 

2.6 - O julgamento do certame será realizado por itens conforme os percursos das linhas/rotas 

estabelecidas pela Secretaria municipal de Educação de Pacajá /PA, por meio do levantamento de 

campo para definir o distanciamento das unidades escolares e os alunos. 

2.13 - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA 

e a Secretaria Municipal de Educação CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

2.14 - A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá (ão) disponibilizar os veículos quando requeridos pelo 

CONTRATANTE, sendo que imediatamente após a assinatura do contrato deverão atender aos 

quantitativos a serem indicados na Ordem de Serviço a ser encaminhada ao(s) vencedor(es) do certame, 

observando-se TODOS os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência. 

2.15 - Não poderão participar do certame as empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, quaisquer que seja sua forma de constituição. 

2.16 - Tal vedação deve-se pelo fato de que o objeto não apresenta alta complexidade técnica que 

impossibilite a participação de empresas individual, nem tampouco de grande vulto, não sendo 

necessária a junção de empresas para sua perfeita execução, ampliando sobremodo a competitividade 

do certame. 

Tendo em vista, a necessidade de contratação de empresa para prestação de serviços de 

transporte escolar, para alunos da educação básica do Município, visto tratar-se de serviços 

indispensáveis e essenciais para obtermos a garantia à educação dos alunos.  

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 
3.1- Aplicam-se à contratação proposta as disposições das Instruções Normativas nº 02 e 03/2008-

SLTI/MPOG, Instrução Normativa nº 01/2010-SLTI/MPOG, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; Decreto Federal n° 8.538/15; Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela LC 147/2014 e 

pela LC 155/2016); Lei nº 8.078/90-Código de Defesa do Consumidor e outras legislações que tratam da 

matéria. Lei Federal nº 10.709, de 2003, Lei federal nº 10.880, de 2004 12, Lei Federal nº 11.947, de 

2009, Decreto nº 6.768, de 2009, Resolução FNDE nº 7, de 2010, Resolução FNDE nº 40, de 2010, 

Resolução FNDE nº 12, de 2011 e a Resolução Contran nº 277, de 2008, Programa Estadual do 

Transporte Escolar -PETE/PA, instituído pela Lei nº 8.846, de 9 de maio de 2019, 

4.  RELAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E REDE ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO PETENCENTES AO MUNICIPIO DE PACAJA ATENDIDOS PELA SEMED.  

NOME  BAIRRO ENDEREÇO 
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E M E F ALUISIO LOCH URBANA RUA INES SOARES 

E M E F ANTONIO TOZETTI URBANA ALTO BOM JESUS  

E M E I CENTRO ED. ELCIONE BARBALHO  URBANA AV CASTELO BRANCO 

E M E F CECILIA MEIRELES URBANA ROD TRANS VILA ARATAÚ 

E M E F 10 DE MAIO  URBANA RUA TRANCREDO NEVES – 86  

E M E I E F HELIENE E ELIZABETE URBANA RUA INES SOARES 

E M E F JULIA GONÇALVES PASSARINHO URBANA RUA VEREADOR JOSE NUNES  

E M E F MARIA FLORISMAR URBANA AV 14 DE ABRIL 

E M E F NOSSA SENHORA DE NAZARE II URBANA VICINAL NAZARÉ A 38 KM 

E M E F PACAJÁ URBANA  AV PRIMAVERA SN  

E M E I PEQUENO PRINCIPE URBANA ROD TRANS VILA NAZARE 

E M E I PROF. IVANILDE DE OLIVEIRA  URBANA RUA NAZARE 

E M E I PASTOR ANTONIO GERALDO URBANA ROD TRANS VILA BOM JARDIM 

E M E F CRISTO REDENTOR  ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

E M E F 13 DE MAIO  ZONA RURAL VICINAL SERRA AZUL A 12 KM 

E M E F 17 DE OUTUBRO  ZONA RURAL VICINAL SÃO VICENTE A 08 KM DA FAIXA  

E M E F 26 DE FEVEREIRO ZONA RURAL PA BARRAGEIRA- LADARIO  

E M E F ALBATROZ REAL  ZONA RURAL VICINAL NAZARE A 94 KM  

E M E F ALEGRIA DO SABER  ZONA RURAL VICINAL NAZARE KM – 3 

E M E F ALEGRIA E PAZ ZONA RURAL VICINAL NAZARÉ KM A 35 KM 

E M E 08 DE MARÇO ZONA RURAL ROD TRANSAMAZÔNICA KM 250  

E M E F ANALICIO ARAUJO BARROS ZONA RURAL PA CHICO MENDES II -LADÁRIO 

E M E F ANTONIO MARCOS  ZONA RURAL VICINAL DO ADÃO- KM 258 KM 

E M E F ARCO IRIS  ZONA RURAL VICINAL SANTA TEREZINHA A 273 KM 

E M E F ARTUR BERNARDES  ZONA RURAL VICINAL DOS MINEIROS A 14 KM 

E MEF AMIGO VALTER GALHARDE  ZONA RURAL VICINAL LISBOA A 128 KM  

E M E F ARUANA  ZONA RURAL VICINAL KM 300 A 16 KM 

E M E F BOM FUTURO  ZONA RURAL LADARIO- PA BOM FUTURO  

E M E F BOM PASTOR  ZONA RURAL VICINAL NAZARE A 23 KM 

 EMEF ILHA DO PARAISO  ZONA RURAL  TRANSAMAZÔNICA 

EMEF FAMILIA RURALFRANCISCO DE ASSIS DA 
SILVA GOMES  

ZONA RURAL TRANSAMAZÔNICA 

EMEF MONTE ALEGRE  ZONA RURAL TRANSAMAZÔNICA 

EMEF JERUZALEM  ZONA RURAL VICINAL ALAGOANO 

EMEF JARDIM DA INFANCIA  ZONA RURAL TRANSAMAZONICA  

EMEF ESTRELA DO LAR  ZONA RURAL VICINAL LONTRÃO  

EMEF ATAIDE BORGES  ZONA RURAL VICINAL DAS PEDRAS 

EMEF PRIMITIVA  ZONA RURAL TRANSAMAZONICA  

EMEFPRESIDENTE KENNEDY ZONA RURAL  ZONA RURAL TRANSAMAZONICO 

EMEF PROF JOÃO EVANGELISTA  ZONA RURAL ALAGOANO 

EMEF MARIA DA CONCEIÇÃO  ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF ANTILIO MARCELINO LEITE ZONA RURAL TRNSAMAZONICA  

EMEF BOM JESUS  ZONA RURAL TRANSAMAZONICO 

EMEF PINGO DE GENTE  ZONA RURAL TRANSLADARIO 

EMEF BERNARDO GOMES ZONA RURAL CHICO ELIAS  

EMEF ALMEIDA JUNIOR  ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF JOSE BONIFACIO  ZONA RURAL UNIÃO  

EMEF COLLOR DE MELO E MONTE ALEGRE E POLO  ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF SANTA LUCIA ZONA RURAL VICINAL CHICO ELIAS 

EMEF RODRIGUES  ZONA RURAL VIVINAL PORTEL 

EMEF CRIANÇA ESPERANÇA E POLO ZONA RURAL CICINAL DO ADÃO 

EMEF JULIA GONÇALVES PASSARINHO ZONA RURAL VICINAL DO ADÃO 

EMEF SÃO PEDRO E SÃO PAULO ZONA RURAL SÃO FRANCISCO 

EMEF SÃO JOSÉ ZONA RURAL KM 243 

EMEF BRASIL UNIDO  ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

VITOR PEREIRA PEDRA  ZONA RURAL  KM 50 

EMEF BRAGANTINA  ZONA RURAL TRANSAMAZONICO 

EMEF ITAMAR FRANCO  ZONA RURAL GUAXUPÉ 

EMEF NOVO TEMPO  ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF PIONEIRA ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF AMERICANO DE SOUZA ANEX ZONA RURAL BOM JARDIM 
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EMEF MARECHAL  ZONA RUAL MANOEL BAIANO  

EMEF FUTURO DA CRIANÇA ZONA RURAL LADEIRA DA VELHA  

EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARÉ ZONA RURAL VICINAL NAZARE KM 230 A 346 KM 

EMEF JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA ZONA RURAL TRANSAMAZONICA  

EMEF BOM VIVER ZONA RURAL  VICINAL ALAGOANO 

EMEF PINDORAMA I ZONA RURAL  TRANSAMAZINICA 

EMEF SÃO GABRIEL II ZONA RURAL VICINAL CHICO ELIAS 

EMEF AMERICO SOUZA ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF CASTELO D SONHO BOM FUTURO ZONA RURAL VICINAL GUAXUPE  

EMEF CRISTOVAN COLOMBO ZONA RURAL VICINAL DAS PEDRAS 

EMEF SÃO RAIMUNDO A  ZONA RURAL  VICINAL BOCA RICA 

EMEF DANIEL MIRANDA COELHO ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF BOM SOSSEGO ZONA RURAL  TRANSAMAZONICO 

EMEF DR LILER DAS M LEÃO CREÃO ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

E M E F PRINCESA ISABEL ZONA RURAL VICINAL MANOEL BAIANO 

E M E F TIRADENTES  ZONA RURAL VICINAL GUAXUPÉ 

E M E F SÃO JOSÉ II ZONA RURAL KM 243 

E M E F INES SOARES ZONA RURAL VICINAL ALAGOANO 

E M E F BOA VISTA  ZONA RURAL LONTRÃO  

E M E F GOMES DE SOUZA ZONA RURAL TRANSAMAZONICA KM 309 

E M E F SÃO BENEDITO  ZONA RURAL VICINAL PORTEL 

E M E F CAMINHO DO FUTURO ZONA RURAL  TRASAMAZONICO 

EMEF AALVES E SILVA  ZONA RURAL VICINAL ALAGOANO  

E M E F SOL NASCENTE  ZONA RURAL  VICINAL NAZARE SUL A 05 KM 

EMEF NOSSA SENHORA DE APARECIDA ZONA RURAL  VICINAL DOS MINEIROS A 07 KM 

E M E F MACHADO DE ASSIS  ZONA RURAL PA RIO CURURUI VICINAL DO ADÃO KM 
258 

EMEF PROFESSORA CICERA FONSECA  ZONA RURAL  VICINAL KM 309 A 22 KM 

E M E F CANTINHO DOS SABERES  ZONA RURAL VICINAL PORTEL A 76 KM 

E M E F CASTELO BRANCO A  ZONA RURAL  VICINAL CHICO ELIAS A 04 KM DA 
FAIXA  

E M E F CASTELO BRANCO B ZONA RURAL VICINAL KM 338 –NORTE A 05 KM 

E M E F CASTRO ALVES  ZONA RURAL VICINAL SERRA AZUL A 04 KM 

E M E F CECILIA MEIRELLY II ZONA RURAL VICINAL KM 300 A 390 KM DA FAIXA  

E M E F CHAPEUZINHO VERMELHO ZONA RURAL VICINAL DOS MINEIROS A 12 KM 

E M E F CICERO DE SOUZA LEITE ZONA RURAL VICINAL DA ESCILINHA KM 350  

E M E F CHICO PINHO ZONA RURAL VICINAL TOZETTI A 13 KM  

E M E F CICERO RODRIGUES ZONA RURAL VICINAL KM 338 – NORTE 

E M E F CONHECER E APRENDER ZONA RURAL VICINAL SENIR – KM 338 

E M E F CORAÇÃO DE JESUS  ZONA RURAL VICINAL MANOEL BAIANO A 93 KM 

E M E F CRISTO REI  ZONA RURAL PA RIO CURURUI VICINAL D ADÃO- KM 
258 

E M E F D. PEDRO I ZONA RURAL  VICINAL SÃO LUIZ NORTE A 15 KM  

E M E F DANIEL BERG  ZONA RURAL VICINAL DAS PEDRAS KM 238 A 12 KM 

E M E F DEUS POR MIM ZONA RURAL VICINAL MANOEL BAIANO A 20 KM 
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E M E I F DOCE LAR  ZONA RURAL RODOVIS TRNSAMAZONICA KM 243 

E M E F DOM BOSCO  ZONA RURAL VICINAL GUAXUPÉ A 40 KM  

E M E F EDMILSON JACO CHAVES  ZONA RURAL PA RIO CURURUI VICINAL D ADÃO KM 
258 

E M E F FERNANDO DE NORONHA  ZONA RURAL  VICINAL TERRA RICA A 10 KM 

E M E F FERNANDO PESSOA  ZONA RURAL  VICINAL DO ADÃO- CURURUI KM 258 

E M E F FLORIANO PEIXOTO ZONA RURAL VICINAL KM 300 NORTE A 07 KM 

E M E F FRANCISCO DE O FREITAS  ZONA RURAL PA RAIO DE SOL NUCLEO- 02 

E M E F FUNDAÇÃO MARACAIPE ZONA RURAL VICINAL KM 309 A 14 KM 

E M E F FUTURO DO BRASIL ZONA RURAL PA RIO CURURUI VICINAL D ADÃO KM 
258 

E M E F GERSON ARAUJO  ZONA RURAL PA RAIO DE SOL NUCLEO- 01 A 18 KM 

E M E F GILDEONE FERREIRA  ZONA RURAL PA RIO BANDEIRA- LADARIO  

E M E F GIRASSOL ZONA RURAL PA GRAMANHA- LADARIO 

E M E F GURILANDIA  ZONA RURAL VICINAL DAS PEDRAS KM 238 A 19 KM 
V 

E M E F HERMES FONSECA  ZONA RURAL VICINAL DO AJAX KM 49 

EMEIE F INFANTIL BRASILEIRA  ZONA RURAL VICINAL PORTEL A 23 KM 

EMEF INTEGRAÇÃO DOS SABERES  ZONA RURAL VICINAL PORTEL A 73 KM 

E M E F IRMÃ DOROTHY STANG ZONA 
RURAL 

VICINAL DAS PEDRAS KM 238 

E M E F IRMAOS FERNANDES  ZONA RURAL VICINAL KM 309 A 36 KM  

E M E F ISABEL ALVES  ZONA RURAL VICINAL KM 338 A 12 KM 

E M E F IPE ROXO ZONA RURAL VICINAL TOZETTI A53 KM 

EMEF JANILCE SOUZA MONTEIRO ZONA RURAL PA RIO CURURUI VICINAL D ADÃO KM 
258                                 

E M E F JARDIM FLORIDO  ZON ARURAL VICINAL CHICO ELIAS A 40 KM  

E M E I E F JARBAS PASSARINHO ZONA RURAL VILA MANOEL BAIANO A 350 KM 

E M E F URILANDIA  ZONA RURAL  TRANSAMAZONICA KM 325 

E M E F MARIA DA PENHA  ZONA RURAL  VICINAL MORADA NOVA A 16 KM 

E M E F NOVA CANAÃ  ZONA RURAL  VICINAL CUPAZAL A 15 KM  

E M E F GERALDO LIMA  ZONA RURAL  VICINAL BAIANINHO A 35 KM 

E M E F JEAN PIAGET ZONA RURAL  VICINAL KM300 A 42 KM 

E M E F JESUS MARIA JOSE ZONA RURAL VICINAL LADEIRA DA VELHA A 18 KM 

E M E F JESUS MENINO ZONA RURAL VICINAL MORADA NOVA A23 KM 

E M E F JOÃO CAMPOS B ZONA RURAL VICINAL KM 338 A 18 KM 

E M E F JOÃO PAULO I  ZONA RURAL  VICINAL KM 300 A 07 KM  

E M E F JOÃO PAULO II ZONA RURAL VICINAL KM 309 A 29 KM 

E M E F JOÃO SANTOS  ZONA RURAL VICINAL SANTA TEREZINHA A 12 KM 

EMEF BOA ESPERANÇA NASCENTE 02 ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF CANTO VERDE  ZONA RURAL  KM 312 

EMEF DARCY RIBEIRO  ZONA RUAL  TRASAMAZONICA 

EMEF SÃO RAIMUNDO NONATO ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS  ZONA RURAL VICINAL LADEIRA DA VELEHA 

EMEF SÃO FRANCISCO ZONA RURAL VICINAL LADEIRA DA VELHA  

EMEF SANTA INES  ZONA RURAL ALMEZINDO 
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EMEF RUY BARBOSA ZONA RURAL  KM 338 SUL 

EMEF ANISIO DIAS ZONA RURAL VICINAL PORTEL 

EMEF PADRE ANCHIETA ZONA RURAL SÃO VICENTE  

EMEF PERO VAZ DE CANINHA ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF SANTA RITA  ZONA RURAL LONTRÃO  

EMEF FLOR DA AMAZONIA  ZONA RURAL LADARIO 

EMEF SÃO VINCENTE  ZONA RURAL  VICINAL ALMEZINHO 

EMEF CRISTO SALVADOR  ZONA RURAL  PA MONTES BELO  

EMEF NOVA RUBI ZONA RURAL ALAGOANO 

EMEF FLOR NASCENTE ZONA RURAL  TRASAMAZONICA 

EMEF DEUS CONOSCO  ZONA RURAL  TRANSLADARIO 

EMEF HARMONIA DA PAZ ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF ESTRELA DO NORTE  ZONA RURAL LONTRÃO 

EMEF DIONISIA GOMES NERES ZONA RURAL TRASAMAZONICA 

EMEF SÃO JORGE  ZONA RURAL VICINAL BAIANINHO 

EMEF CRIANÇA ALEGRIA ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF DUQUE DE CAXIAS ZONA RURAL  TRNSAMAZONICA 

EMEF VITORIA DHENIFER ZONA RURAL TRANSAMAZONICA  

EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA  ZONA RURAL TRANSLADARIO 

EMEF DOM ANGELO ZONA RURAL DAS PEDRAS 

EMEF ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE LIMA  ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

EMEF PEDRO SÁ SOUZA  ZONA RURAL TRANSLADARIO 

EMEF ABELIAS SILVA  ZONA RURAL  TRANSAMAZONICA 

E M E F JOSE GOMES DE OLIVEIRA  ZONA RURAL VICINAL 338 NOERTE A 45 KM 

E M E F JUCELINO KUBITSCHEK ZONA RURAL VICINAL ALVORADA 

E M E F MACHADO D EASSIS  ZONA RURAL PA RIO CURURUI VICINAL D ADÃO 
KM258 

E M E F MANOEL BAIANO ZONA RURAL VICINAL MANOEL BAIANO A 26 KM 

EMEF SANTA LUZIA ZONA RURAL BOCA RICA 

E M E F MARIO ANDREAZZA ZONA RURAL VICINAL CHICO ELIAS A 06 K 

E M E F MOÇA BONITA  ZONA RURAL PA RAIO DE SOL, NUCLEO 05 A 74 KM 

E M E F NASCENTE II ZONA RURAL PA SOL NASCENTE- LADARIO 

EMEF NOSSA SENHORA DE LURDES ZONA RURAL VICINAL MANOEL BAIANO A 55 KM 

E M E F NOVA CONQUISTA  ZONA RURAL VICINAL KM 338 SUL A 16 KM 

E M E F NOVA ESPERANÇA  ZONA RURAL VICINAL SERRA AZUL A 14 KM  

E M E F NOVA ESPERANÇA II ZONA RURAL VICINAL SERRA AZUL A 16 KM  

E M E F NOVA VITORIA  ZONA RURAL VICINAL MANOEL BAIANO A 36 KM 

E M E F NOVA VIDA  ZONA RURAL  VICINAL ALAGOANO A 14 KM 

E M E F NOVA VIDA II ZONA RURAL VICINAL DAS PEDAS KM 238 A 50 KM 

E M E F NSRA DE APARECIDA  ZONA RURAL VICINAL DOS MINEIROS A 07 KM 

E M E F NSRA DOS REMEDIOS  ZONA RURAL VICINAL LADEIRA DA VELHA  A 11 KM 

EMEIEF OLINDO RIBEIRO ZONA RURAL TRANSLADAIRO 
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E M E F ORIGEM DO SABER  ZONA RURAL PA RIO CURURUI VICINAL D ADÃO 
KM258 

E M E F OSVALDO CRUZ  ZONA RURAL VICINAL KM 332 

E M E F PACAJAI ZONA RURAL VICINAL KM 330 NORTE A 50 KM 

E M E F  ZONA RURAL  

EMEIF PAULO FREIRE  ZONA RURAL VICINAL SÃO LUIZ, RAMAL C VERDE 

E M E F PEDRO ALVARES CABRAL ZONA RURAL PA FLOR DO BRASIL -LADARIO 

E M E F PEDRO BARBOSA ZONA RURAL VICINAL PÃO DOCE A 12 KM 

EMEIEF PEDRO TOZETTI ZONA RURAL VICINAL GUAXUPÉ A 13 KM 

E M E F PINDORAMA II ZONA RURAL VICINAL DAS PEDRAS KM 238 A 41 KM 

E M E I PEQUENO POLEGAR ZONA RURAL VILA ARATAÚ RUA DO VIVEIRO 

E M E F PENIEL ZONA RURAL PA RIO BANDEIRAS- LADARIO 

E M E F PROFESSORA MARIA SANTANA B  ZONA RURAL VICINAL CHICO ELIAS A 15 KM 

E M E F PROF CICERA FONSECA  ZONA RURAL VICINAL KM 309 A 22 KM 

E M E F PROF MARIA SANTANA A ZONA RURAL VICINAL CHICO ELIAS A 15 KM  

E M E F RECANTO DO SABER  ZONA RURAL PA RIO CURURUI VICINAL D ADÃO KM 
258 

E M E F REINO UNIDO  ZONA RURAL VICINAL KM 332 A20 KM 

E M E I PROFESSORA IVANILDE DE OLIVEIRA  ZONA RURAL  VILA NAZARÉ KM 346 

E M E F NAIR LEMOS  ZONA RURAL  VICINAL SÃO LUIZ A 24 KM 

E M E F SÃO JOÃO  ZONA RURAL VICINAL BOCA RICA A 17 KM  

E M E F CICERO CORDEIRO  ZONA RURAL  PA RAIO DE SOL NUCLEO 02 A 84 KM 

E M E F FRANCISCO DE OLIVEIRA FREITAS   ZONA RURAL  PA RAIO DE SOL ,NUCLEO 02 A 77 KM 

EMEF SANTA TEREZINHA  ZONA RURAL VICINAL PORTEL 

E M E F MENINO JESUS  ZONA RURAL  PA RIO CURURUI VICINAL D ADÃO KM 
258 

E M E F TIO JAIR OLIVEIRA  ZONA RURAL  VICINAL LONTRÃO  

E M E F JESUINO DA FONSECA  ZONA RURAL VICINAL PÃO DOCE A 06 KM 

E M E F RIO TUERE  ZONA RURAL VICINAL KM 325 A 38 KM 

E M E F SABIA DO CAMPO ZONA RURAL VICINAL KM 300 A 74 KM 

E ME F SANTO ANTONIO ZONA RURAL VICINAL BALA VISTA  

E M E F SÃO DOMINGOS  ZONA RURAL VICINAL KM 338 NORTE A 8 KM 

E M E F SÃO GABRIEL   ZONA RURAL VICINAL CHICO ELIAS A 43 KM 

EMEF SÃO RAIMUNDO NONATO ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

E M E F SÃO JOÃO  ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

E M E F SÃO JOÃO BATISTA B  ZONA RURAL VICINAL KM 338 NORTE A 5 KM 

E M E F SÃO MIGUEL  ZONA RURAL VICINAL KM 320 A 22 KM 

E M E F SÃO RAIMUNDO B  ZONA RURAL VICINAL KM 320 A 36 KM 

EMEIF SÃO SEBASTIÃO  ZONA RURAL VICINAL DO AJAX KM 42  

E M E F SÃO TOME  ZONA RURAL VICINAL KM 332 NORTE  

E M E F SOL NASCENTE  ZONA RURAL VICINAL NAZARE SUL A 5 KM  

E M E F SONHO DA CRIANÇA  ZONA RURAL VICINAL LONTRÃO A 51 KM 

E M E F SOU FELIZ  ZONA RURAL VICINAL NAZARE A 35 KM 

E M E F UNIÃO  ZONA RURAL VICINAL KM 338 SUL A 26 KM  
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E M E F URILANDIA  ZONA RURAL  VICINAL KM 325 A30 KM 

E M E F VALE DO AMANHECER ZONA RURAL VICINAL PIONAIRA A 11 KM 

E M E F VIVENDO E APRENDENDO ZONA RURAL VICINAL KM 309 A 45 KM 

E M E F YOLANDA MARQUES  ZONA RURAL VICINAL BOCA RICA A 23 KM  

E M E F ZUMBI DOS PALMARES  ZONA RURAL PA RIO ZUMBI DOA PALMARES-
LADARIO 

E M E F NSRA DE NAZARE II ZONA RURAL VICINAL NAZARE A 12 KM  

E M E F DIVINO MESTRE B ZONA RURAL TRANSAMAZONICA 

E M E F PAJAÚ ZONA RURAL TRANSAMAZONICA KM300 A 22 KM 

REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PETENCENTES AO MUNICIPIO DE PACAJA ATENDIDOS PELA SEMED. 

E E.E MÉDIO DOM JOSÉ ELIAS   CHAVES URBANA RUA DA ROCHA 

E M E F ALUISIO LOCH URBANA RUA INES SOARES 

 4.1 - As licitantes deverão levar em consideração os itens destacados contendo as unidades escolares, 

em que os discentes da educação básica estão matriculados regulamente e necessitam do transporte 

escolar; 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O 
TRANSPORTE ESCOLAR. 
5.1. Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para contratação de empresa especializada para a 

locação veículos para o transporte escolar dos alunos matriculados na rede Municipal de Educação de 

/PA. 

5.2 – As Especificações dos percursos das linhas/rotas do transporte escolar que atenderão os alunos 

matrículas da educação básica da Rede Municipal e Rede Estadual do Município de Pacajá/PA, sob 

responsabilidade da SEMED: 

ITEM/ 
LINHA 
(KM) 

DESCRIÇÃO DOS PRECUSOS DA 
LINHAS/ROTAS ESCOLARES 

UNIDADE 
QUANT/ 
KM/DIA 

(ESTIMADO) 

QUANT. KM/ DIA  
X 200 DIAS 
LETIVOS . 

VALOR UNIT. 
KM 

(RODADO) 

VALOR TOTAL 
DO KM 

(RODADO) 

1 

LINHA 01 – PERCURSO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DAS 
LINHAS/ROTAS: BAIRRO NOVA 
CONQUISTA / MATADOURO; BAIRRO 
RALLY / MOTOCROSS; VICINAL BOCA 
RICA; VICINAL DA ROXA / BAIANINHO; 
VICINAL DA ROXA E RAMAL DO LIXÃO; 
VICINAL FLAMENGUINHO; VICINAL 
GUAXUPÉ; VICINAL PORTEL; VICINAL 
SANTA TEREZINHA; VICINAL TOZETTI, 
DAS VICINAIS COM ENTRADA NA 
SEDE PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA.  

KM 542,78 108.556,00   

2 

LINHA 02 – PERCURSO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DAS 
LINHAS/ROTAS: VICINAL KM 300 E KM 
305; VICINAL KM 300 NORTE; VICINAL 
309; VICINAL 312 NORTE E SUL; 
VICINAL ALAGOANO; VICINAL DOS 
LISOS; VICINAL LADEIRA DA VELHA E 
BR 230; VICINAL SÃO VICENTE, COM 
ENTRADA FORA DA SEDE PARA AS 

KM 629,38 6125.876,00  
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UNIDADES ESCOLARES, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA.  

3 

LINHA 03 – PERCURSOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DAS 
LINHAS/ROTAS: VICINAL CHAPÉU DE 
PALHA; VICINAL DO ADÃO; VICINAL 
DO VASQUINHO; VICINAL SÃO LUIS, 
BR 230, UNIÃO E 250; VICINAL DOS 
BORGES; VIC. KM 238, VIC. KM 243, 
BARRAQUINHA; BR 230- KM 250 A KM 
232; VICINAL KM 243; VICINAL 
MANOEL BAIANO; ESCOLINHA E BR; 
VILA MANOEL BAIANO; VICINAL 
NAZARÉ, DOS MINEIROS, 338 NORTE 
E SUL E BR 230; VICINAL PAO DOCE; 
CHICO ELIAS; KM 325 E KM 320; KM 
250 PARA AS UNIDADES ESCOLARES 
DAS VILAS, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

KM 10.088,69 217.738,00   

4 

LINHA 4 – PERCURSOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DAS 
LINHAS/ROTAS: VICINAL ALAGOANO; 
VICINAL CHICO ELIAS; VICINAL CHICO 
ELIAS; VICINAL COBRA VERDE; 
VICINAL DO LONTRÃO; VICINAL 
GUAXUPÉ / RAMAL DO 
CACHIMBINHO; VICINAL GUAXUPÉ; 
VICINAL KM 300 NORTE; VICINAL KM 
315 NORTE; VICINAL KM 338 NORTE; 
VICINAL PORTEL / AGROVILA; 
VICINAL SÃO VICENTE, PARA AS 
UNIDADES ESCOLARES DO CAMPO, 
DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

   KM 1.167,35 233.470,00   

5 

LINHA 5 – PERCURSOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DAS 
LINHAS/ROTAS: PA RIO CURURUÍ; PA 
RIO CURURUI - NÚCLEO E; PA RIO 
CURURUÍ; PA RIO BANDEIRA – 
LADARIO; PA RIO CURURUÍ - NÚCLEO 
A; VILA MOÇA BONITA; PA RIO 
CURURUÍ - NÚCLEO PEDRAL; PA RIO 
BANDEIRA; PA RIO CURURUÍ - 
NÚCLEO J, PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES DO CURURUI, PA RIO 
BANDEIRA E MOÇA BONITA, DE 
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

   KM 843,62 168.724,00  
 

6 

LINHA 6 - PERCURSOS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DAS 
LINHAS/ROTAS: - PA BARRAGEIRA; 
VILA CHICO MENDES II – LADÁRIO; PA 
BOM FUTURO; PA GRAMANHA; PA 
SOL NASCENTE; PA MONTES BELOS 
– LADÁRIO; PA FLOR DO BRASIL; PA 
SANTA FÉ; PA ZUMBI DOS 
PALMARES, PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES DO LADARIO, 
GRAMANHA, PA E ZUMBI DOS 
PALMARES DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA. 

KM 1.447,34 289.468,00  
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5.3 - Os turnos (matutino/vespertino e noturno) dos percursos das linhas/rotas do transporte escolar, como 

a quilometragem mensal serão mantidas enquanto houver a permanência de alunos matriculados, nos 

casos e mudança haverá a supressão da quilometragem devida dentro dos ditames da lei; 

5.4 - A ordem de serviço constará constaram as informações necessários mensalmente para execução do 

item 5.2 e seus subitens, respeitando a Lei Federal nº 10.709, de 2003, Lei federal nº 10.880, de 2004 12, 

Lei Federal nº 11.947, de 2009, Decreto nº 6.768, de 2009, Resolução FNDE nº 7, de 2010, Resolução 

FNDE nº 40, de 2010, Resolução FNDE nº 12, de 2011 e a Resolução Contran nº 277, de 2008. 

5.5 – Fica estabelecidas neste Termo de Referência que as quantidades estabelecidas de quilometragem 
durante o dia são estimativas podendo sofrerem alterações ou serem extintas devendo estarem 
condicionadas a matrícula dos alunos da Rede Municipal de educação;  
5.6 – As licitantes que apresentarem propostas de preços nas rotas do transporte precisam dispor de 

frota disponível (veículos: micro-ônibus, ônibus, caminhonete tipo 4x4 e VW kombi), para atender as 

linhas/rotas e as possíveis adversidades, durante o ano letivos, conforme as orientações técnicas da 

Secretaria Municipal de Educação, fundamentadas na legislação vigente de acordo com subitem 1.2 e 

item 3 deste termo de Referência, sendo passive de sanções pelo descumprimento. 

5.7 - As licitantes deverão manter os motoristas disponíveis a execução de todas as linhas/rotas que 

arrematarem nos horários (ida/volta) manhã e tarde/noite, conforme os atos administrativos da Secretária 

Municipal de Educação, lembrando que os veículos permanecerão nas proximidades das unidades 

escolares durante o dia inteiros, ficando a contratada arcar com os custos com os deslocamentos, 

impostos, encargos trabalhistas, alimentação de todos os motoristas que estiverem na execução do 

objeto contratado, ficando expressamente os motoristas estarem circulando dentro das dependências 

das unidades escolares da rede municipal da educação básica, sendo passivo de advertência nos ocais 

não autorizados. 

5.8 – Deverá se apresentado os antecedentes criminais de todos os motoristas, munido de relatório 

técnico ao fiscal do contrato administrativo para averiguação se estão aptos aos cumprimentos dos 

objetos. 

5.9 – Todas as licitantes deverão apresentar os seus respectivos preços na quantidade de quilômetros 

estimado por este Termo de Referência, ficando ciente a todos, pela força da lei, o preços apresentados 

e não obtiverem comprovação, após a análise técnica, a licitantes será desclassificada e será aplicado 

sanções administrativas pelo motivo de tentar frustra o processo licitatórios com preços inexequíveis que 

não acompanha a inflação no mercado atual de todas as obrigações na mencionadas neste Termo de 

Referência. Objetivando a garantia do contraditório e ampla defesa da aplicação das sanções, será 

necessário a realização em lócus dos percursos todas das linhas, na atividade escolar, quando a 
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escolaridade exigida é a Ensino Fundamental, a maioria dos estudantes se desloca a pé até ela. São, 

na maioria das vezes, viagens curtas, menores que 5Km e, que demandam apenas o uso da 

Infraestrutura de Transporte Rural – Vasconcellos (1997), afirma que a área de influência das 

escolas rurais brasileiras é de 59Km2 (correspondente a um raio de 4,3Km), embora as áreas de 

abrangência variem muito por região, em comparação com as demais regiões como a do Norte -, 

encontram-se os maiores índices      de analfabetismo do país, no meio rural. Daí a necessidade do 

Prefeitura de Pacajá/PA por meio da Secretaria Municipal de Educação, garantir a execução do 

Transporte a todos os alunos que necessitam do serviço. 

59.1 – As licitantes precisam estrarem cientes quando houver a inviabilidade na trafegabilidade 

do transporte escolar nas estradas não asfaltadas (estrada de chão), e de inteira 

responsabilidade das licitantes, garantir transportes adaptáveis que atenda a capacidade todos 

os alunos, acarretando sanções administrativas pelo não atendimento. 

6.  DO PRAZO, LOCAL CONSIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITERIOS DE ACEITAÇÃO DO 
OBJETO. 
6.1. O (S) licitante(S) vencedor (es) deverá (ão) prestar (em) os Serviço (s) de Locação de Transporte 

Escolar de forma imediata após a assinatura do contrato e a emissão da ordem de Serviços juntamente 

com a Nota de Empenho Prévio sem interrupções. 

6.2. O prazo de vigência da prestação dos Serviços de Locação de Transporte Escolar, deverão iniciar 

imediata após a assinatura do contrato com a duração estimada de até 10 (dez meses) mês de execução 

de 12 (doze) de vigência, podendo ser prorrogada, renovando-se anualmente, por igual e sucessivos 

períodos. 

6.3. O (s) licitante (s) vencedor (es) deverá prestar os serviços de Transporte Escolar, junto a Secretaria 

Municipal de Educação de Av. Joao Miranda dos Santos, Novo Horizonte – CEP. 68.485-000 – 

PACAJA/PA. 

6.4 – Os Serviços de Locação de Transporte Escolar serão realizadas, conforme planilha dos respectivos 

percursos das linhas/rotas de acordo com o item 5 deste Termo de Referência, fornecido pela Secretaria 

Municipal de Educação. Ressaltando que mensalmente será enviado a Ordem de Serviços, com as 

quantidades de quilometragem do mês dos percursos das linhas/rotas especificas acompanhada com a 

respetiva nota de empenho, devidamente assinada pelo Departamento Competente, a qual deverá se 

identificar por meio de carimbo e assinatura.  

6.5 – A contratação do (s) serviços de locação do Transporte Escolar será realizada por item, cabendo 

ao vencedor de cada item especificamente do percurso das linhas/rotas, terá que realizar o atendimento 

nas suas respectivas áreas, nos formatos definidos pela Secretaria Municipal de Educação. 
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6.6 - O cômputo das faturas/notas ficais, levará em consideração os quantitativos referente aos dias 

letivos mensal e o cumprimento diário do km rodado, conforme a solicitação da Ordem de Serviço para 

que a CONTRATANTE, possa efetuar o pagamento. 

6.7 - Os serviços de locação do Transporte Escolar a serem contratados seguirão as especificações 

definidas neste Termo de Referência, ressaltando-se que os quantitativos ali descritos são estimativos à 

luz da necessidade identificada e suas utilizações ocorrerão por meio de Ordens de Serviços a serem 

expedidas pelo departamento ou coordenação pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de 

Pacajá/PA. 

6.8 – Os licitantes vencedores deverão manterem obrigatoriamente os veículos do transporte escolar 

com o seu respectivo motorista nas dependências de cada unidade escolar tanto na Zona Urbana e Rural 

desde o primeiro horário do início da aula 07:00 (sete) horas até às 12:30 (doze e trinta) minutos e das 

13:00 (trezes) horas até as 17:30 (dezessete) horas. Ressaltamos que os horários poderão ser ajustados 

conforma a portaria com as orientações técnicas da Secretaria Municipal de Educação de Pacajá/PA. 

6.9 - Nos casos de impossibilidade da Prestação dos serviços, ocasionadas ou por falta de manutenção 

preventiva e corretiva de responsabilidade da CONTRATADA, deverá atender às solicitações de 

substituição dos veículos do Transporte Escolar e garantindo a continuidade dos serviços sem danos a 

CONTRATANTE.  Nesses casos a comunicação será realizada através de outros meios como telefone, 

torpedo de telefone celular, correio eletrônico ou fax, desde que demandadas pelo Responsável do 

Departamento/Coordenadoria de Compras ou Fiscal do Contrato. 

6.10 Os serviços especificados no item 5 e seus subitens, neste Termo serão executados, 

obrigatoriamente, por motoristas idôneos e tecnicamente capacitados que atendam, no mínimo, os 

requisitos abaixo: 

a) possuir instrução mínima de ensino fundamental concluído; 

b) Atestado de bons antecedentes, apresentando-o sempre que solicitado pela Contratante; 

c) ter experiência mínima de como motorista profissional comprovada; 

d) Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e treinado; 

e) demonstrar capacidade comunicativa; 

f) carteira nacional de habilitação válida, de acordo com as categorias definidas dos VEÍCULOS 

- e conforme disposições do Código Trânsito Brasileiro (CTB);  

g) atestado de bons antecedentes, apresentando-o sempre que solicitado pelo fiscal do Contrato 

ou representante da Secretaria Municipal de Educação;  

h) registro da empresa Contratada, de acordo com a CLT e demais exigências trabalhistas;  



ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Pacajá  

                               ´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´   
                              SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED  

 

i) bom conhecimento das vias urbanas e das regiões constantes das demandas especificadas 

da CONTRATANTE;  

j) comprovar participação em curso de direção defensiva; 

6.11 - São obrigações dos motoristas para o cumprimento do item 5 e seus subitens do Termo de 

Referência  

a) Cumprir às Leis de trânsito;  

b) Respeitar os limites de velocidade das vias públicas, áreas internas, externas e de 

estacionamento dos CONTRATANTES e de outros órgãos;  

c) Não fumar no interior dos veículos;  

d)  Não prestar informações sobre endereço, hábitos e costumes dos passageiros 

transportados;  

e) Evitar arrancadas e freadas bruscas;  

f) Atender com respeito e cortesia todos os passageiros transportados demonstrando 

interesse pelo serviço executado;  

g)  Portar Carteira Nacional de Habilitação e Certificado de Registro e Licenciamento do 

Veículo;   

h) Não utilizar os veículos para tratar de assuntos alheios ao objeto do contrato;  

i) Não ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, em hipótese alguma, quando 

em serviço;  

j) Não afixar emblemas ou distintivos de qualquer natureza nos veículos a serviço da 

Contratante, a não ser os previstos em contrato;  

k) Manter-se uniformizado com destaque para “MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR”, 

com crachá de identificação da empresa de acordo com as orientações da Secretaria 

Municipal de Educação;  

l) Comunicar ao fiscal do Contrato a ocorrência de qualquer dano verificado no veículo;  

m)  Manter o veículo sempre em perfeitas condições de limpeza e asseio;  

n) Manter-se sempre com cabelo aparado e barbeado;  

o) Manter sempre nas rotas estabelecidas este termo de referência;  

p) Manter-se atento quando estacionado, evitando dormir ou distrair-se com leitura;  
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q) Manter sempre as portas fechadas antes do movimento do Transporte escolar;  

r) Estacionar os veículos sempre em locais permitidos e iluminados;  

s) Nunca parar os veículos por solicitação de estranhos;  

t) Redobrar a atenção em dias chuvosos;  

u) Respeitar os semáforos, passagens de pedestres, barreiras eletrônicas, proximidades de 

escolas e hospitais e todos os outros locais que necessitem de maior atenção para 

cumprimento das normas de trânsito;  

v) Não iniciar conversações com os passageiros e falar somente quando solicitado;  

w) Não ligar rádio e ar-condicionado sem a concordância dos passageiros;  

x) Não desobedecer às determinações da Secretaria Municipal de Educação de Pacajá /PA;  

y) Executar todas as atividades inerentes à função de motorista. 

7.  DOS CUSTOS ESTIMADOS 
7. 1 - A contratação pretendida será estimada com base em pesquisa de mercado a ser concluída 

realizada pelo setor de compras da Secretária Municipal de Pacajá/PA. 

7.2 – O licitante vencedor atender as solicitações realizadas pela CONTRATANTE para que o serviço 

seja prestado de forma adequada de acordo com as especificações do Termo de Referência. 

7.3. Havendo necessidade de adequações, nas atividades da CONTRATANTE poderá sofrer alterações 

conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.  

7.4 A prestação dos serviços será executada de maneira parcelada, a critério do contratante, a Secretaria 

Municipal de Educação de Pacajá/PA; 

7.5 A prestação do serviço definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

8. DA GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.  

8.1. Os serviços deverão ser prestados nos prazos de estimado de 10 (dez) meses de execução e 12 

(doze) meses de vigência do contrato, conforme estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação de 

Pacajá/PA; 

9 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

9.1 Apresentação de pelo menos 01(um) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o(s) mesmo(s), assinados, datados e os 

signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo, que comprove que a empresa 
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licitante forneceu/prestou ou fornece/presta os materiais/serviços em quantidades e característica iguais 

ou similares ao objeto desta licitação, em conformidade com art. 30 inciso II da Lei Geral de Licitações e 

Contratos nº 8.666/93. 

9.2. As proponentes deverão apresentar cópia do Alvará de localização ou Funcionamento. 

9.3 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado deverá 

constar firma reconhecida em cartório;  

9.4 O (A) Pregoeiro (a) poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o atestado de 

capacidade técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com administração pública ou privada.  

9.5 Poderão ser exigidos outros documentos de Comprovação de Qualificação Técnica, caso necessário; 

10. DA FISCALIZAÇÃO  
10.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 

Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário.  

10.2. A fiscalização e acompanhamento da prestação dos serviços de locação do Transporte Escolar 

será exercido pela Secretaria Municipal de Educação Pacajá/PA., através de Servidor, devidamente 

designado, que se responsabilizará entre outras atribuições:  

a). Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, acompanhará a prestação do 

serviço de locação, para verificar a prestação do serviço encontra-se conformidade com o objeto 

deste Termo de Referência;  

b). Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à prestação do 

serviço.  

c). Observar todos os aspectos estipulados prazo da prestação do serviço de locação, local da 

prestação dos serviços em conformidade com o Termo de Referência.  

10.3. O fiscal do Contrato realizar inspeções regulares para verificar se a prestação dos serviços de 

locação do Transporte Escolar está atendendo todas as exigências solicitadas no termo de Referência, 

podendo solicitar adequações caso necessário, estipulando prazos para as devidas correções.  

10.4. A aceitação estará condicionada ao devido acompanhamento dos técnicos da SEMED. Não serão 

aceitos serviços que esteja em desacordo com as necessidades da CONTRATADA. 

11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, ALÉM DAS CONSTANTES DO EDITAL.   
11.1.  Durante o período de vigência do contrato a CONTRATADA deverá seguir fielmente as seguintes 

legislações proveniente a o serviço de Transporte Escolar   em especial: 

 

LEI nº 10.880/04 Art. 2º Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte do Escolar – PNATE, no âmbito do MEC, a ser executado 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o 
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objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica 

pública, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em 

caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

observadas as disposições desta Lei (redação dada pela Lei nº 11.947, 

de 2009). 

A RESOLUÇÃO FNDE nº 12/11 Art. 2º O PNATE consiste na 

transferência, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos municípios, de recursos financeiros destinados a custear a oferta 

de transporte escolar aos alunos da educação;  

 11.2. Os serviços de locação deverão prestados no Município de Pacajá /PA. 

 11.3. As despesas com a logística, manutenções preventivas, corretivas, licenciamento anual dos 

veículos locados para o Transporte Escolar, bem como, qualquer outra relacionada à boa funcionalidade 

da execução do objeto, é de total responsabilidade da contratada.  

11.4  Em caso de avaria mecânica ou acidente de trânsito, a Contratada deverá substituir o veículo 

avariado/acidentado, ou adotar providências para solucionar o problema e viabilizar a conclusão do 

serviço em execução, no prazo máximo de 2 (duas) horas, a partir da notificação expedida pelo 

CONTRATANTE, na forma possível de realizar a mesma, inclusive por telefone, torpedo de telefone 

celular, correio eletrônico ou fax, não repassando os custos adicionais que venha ter com a substituição 

do veículos do Transporte Escolar para a boa execução do objeto, devendo este transporte ser cobrado 

nas mesmas condições pactuadas no contrato; 

11.5 A substituição dos veículos do Transporte Escolar, por quaisquer outras razões que inviabilizem a 

perfeita execução dos serviços contratados, deverá ser realizada em até 2 (duas) horas, a partir da 

notificação expedida pelo CONTRATANTE, nas mesmas condições citadas neste Termo de Referência. 

11.6 A CONTRATADA deverá garantir que os serviços de locação do Transporte Escolar, deverão estar 

regulamentando em conformidade com a legislações vigentes. 

11.7. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.  

11.8 Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, 

materiais utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras.  

11.9 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto. 
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11.10 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os do Código de 

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

11.11 Refazer ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto; 

11.12 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (quarenta e oito) horas que antecede a data da 

prestação do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

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

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.14. Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 

fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer 

natureza, decorrentes da prestação do serviço, bem como todos os encargos sociais previstos na 

legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora. 

11.15 Executar a prestação do serviço de locação do Transporte Escolar, sem transferência de 

responsabilidade. 

11.16. Disponibilizar veículos que possuam lugares suficientes para acomodar todos os alunos 

pertencente a cada percurso das linhas/rotas escolar, conforme as especificações contidas neste Termo 

de Referência, mantendo-os em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, obedecidas todas 

as normas que regulamentam a utilização de veículos. 

11.17.  Disponibilizar os serviços de locação do Transporte Escolar nas quantidades necessárias para 

cumprimento do Termo de Referência 

11.18 Disponibilizar dos veículos para o Transporte Escolar para o cumprimento dos dias letivos mensais 

das aulas, podendo ser acrescidos mais conforme orientação da Secretaria de Municipal de Educação. 

Em caso de troca de qualquer veículo, deverá obrigatoriamente manter as mesmas condições de 

funcionalidade dos veículos; 

11.19 - Exercer rígido controle com relação à validade da regularização referente a documentação dos 

veículos; 

11.20 Substituir, imediatamente os veículos de sua propriedade que vier a se acidentar ou que a não se 

apresente em perfeitas condições de utilização; 

12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

12.1 Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de forma a 

garantir o pagamento das obrigações assumidas;  
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12.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados de locação dos 

veículos, com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

12.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de um servidor 

especialmente designado; 

12.4 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

12.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação do serviço de Transporte 

Escolar, conforme a as rotas no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência. 

12.6 - Assumir todas as despesas e responsabilidades com multas, taxas etc., e ainda, ressalvadas as 

hipóteses previstas neste termo, arcar com pedágios, impostos e estacionamentos; 

13 DO PAGAMENTO  
13.1 O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (dias) após o 

atesto da NF. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela Secretaria 

Municipal de Educação de Pacajá /PA; 

13.2 Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações 

abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;  

13.3 O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal perante 

a Administração. A contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim de todos os 

meses:  

         a)  Certidão de regularidade para com a fazenda Federal/União;  

               b)  Certidão negativa do INSS (CND); 

        c) Certidão de regularidade para com a fazenda Estadual;  

          d) Certidão de regularidade para com a fazenda Municipal;  

          e) Certidão de regularidade para com o FGTS;  

          f) Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT);  

 

13.4 Na Nota Fiscal deverão constar a descrição o objeto ora prestado, informações sobre o número da 

nota de empenho bem como a descrição exata da Dotação Orçamentária específica, bem como 

acompanhada da cópia do empenho.  
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13.5 Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de empenho 

inclusive nos casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e ou outras circunstâncias 

correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a 

CONTRATADA providencie as medidas saneando-as.  

13.6 A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização 

junto a Secretaria Municipal de Educação com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar 

qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação do serviços pela 

CONTRATADA. 

13.7 O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, 

indicada na proposta, tendo assim como: agência nº___, Conta Corrente nº ___, Banco:____, em que 

deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de 

crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 

de julho de 2007;  

14 DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1 Será Admitida a subcontratação de parte do objeto licitado; 

14.2 A contratada poderá fazer uso de veículos sublocados ou subcontratar os serviços, 

mantidos sempre em perfeito estado de manutenção, conservação, limpeza e segurança e 

obedecidas as regras estabelecidas neste Termo de Referência.  

15 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

15.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 

objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
16.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

 16.1.2 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

  16.1.3 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.4 fraudar na execução do contrato; 

   16.1.5 comportar-se de modo inidôneo; 
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16.1.6 cometer fraude fiscal; 

16.1.7 não mantiver a proposta. 

16.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

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

 16.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

16.2.1 multa moratória observada os seguintes limites: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 

dos itens solicitados e não entregues;  

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das 

demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não executado, no caso 

de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos 

ou fora das especificações contratadas; 

16.2.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos 

subitens acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

16.2.2 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública 

pelo prazo não superior a dois anos; 

16.2.3 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

16.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada 

que: 

16.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

16.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.3.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 
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16.3.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 9.784, de 1999. 

16.3.5 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. 

17 DOS CASOS DE RESCISÃO  
17.1 De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:  

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 

do artigo 78 da citada Lei;  

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que 

haja conveniência para a Administração;  

            III - judicial, nos termos da legislação.  

PARÁGRAFO ÚNICO  
No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONTRATADO, salvo pelos 

serviços executado e aceitos pelo CONTRATANTE. 

18 DO CONTRATO E VIGÊNCIA  
 

18.1 Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas 

cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o 

Termo de Referência, com Edital e Proposta de Preços da empresa considerada vencedora. 

18.2 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses e 10 (dez) meses de execução, a contar da data de 

sua assinatura, podendo ser aditivado por igual período de acordo com a art. 57, da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas posteriores alterações. 

18.3 O momento de contratação será um ato unilateral da administração pública, e será definida 

conforme seus critérios de oportunidade e conveniência, não cabendo ao licitante vencedor a exigência 

de imediata contratação dos itens licitados.  

19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

19.1 A Secretaria Municipal de Educação de Pacajá/PA reserva-se o direito de liberar a nota fiscal para 

pagamento, somente após o ateste de recebimento do Servidor responsável designado como fiscal do 
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contrato em tela, após aferir a quantidade, especificações, qualidade e adequação dos serviços 

prestados com as do Termo de Referência.  

19.2 A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de interesse público 

e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou mediante 

provocação de terceiro;  

19.3 Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei nº. 8.666/1993 e suas 

alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser solicitadas junto a Comissão de Licitação na 

sede da Secretaria Municipal de Pacajá /PA;   

19.4 Fica estabelecido o Foro da Comarca do Município de Pacajá /PA, Estado do Pará, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas das avenças. 

 

Pacajá/PA, 01 de junho de 2022. 
 
Atenciosamente, 
 
 

________________________________ 
ORLEANS MENESES DOS SANTOS 

Departamento de Transporte 
Secretaria Municipal de Educação de Pacajá/PA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZADO 
 

Em _______de _________2022. 
 
 

_________________________ 
MARK JONNY SANTOS SILVA 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto nº019/2021 



ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Pacajá  

                               ´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´   
                              SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED  

 

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/XXXXX-  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX.XXXX 
 
SESSÃO PÚBLICA: ----/----/2021, ÀS ----H----MIN (----) HORAS. 
LOCAL:   
 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

NOME DE FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

INSC. EST.: 

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (    ) NÃO(    ) 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: E-MAIL: 

TELEFONE: FAX: 

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE: 

BANCO DA LICITANTE:  CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 

Nº DA AGÊNCIA: 

ITENS       

1       

2       

3       

TOTAL POR EXTENSO:   

A EMPRESA: ............................................ DECLARA QUE: 
1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS 
TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS ENTRE OUTROS IMPRESCIDIVEIS 
PARA A PEESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 
3 PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO. 

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU. 

5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS 
NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE 
SERVIÇOS OU DOCUMENTO SIMILAR, CASO O SERVIÇO NÃO ATENDA AS ESEPCIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE. 

 
LOCAL E DATA 

_____________________________________ 
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 
OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS 
EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, 
QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE 
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXXXXXXXXXXXX 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX.XXXXXX 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXX 
À PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. 
 
 
_____________________, PORTADOR DO RG _______________, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE 
RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, ___________________, CNPJ ___________________, DECLARA 
EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE 
ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR 
QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O 
FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. 

 
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS 
DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES 
SUBSEQUENTES. 
 
 

________________ EM, ___ DE _________ DE XXXXX. 
 
 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/XXXXXXXX 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXX.XXXXXX 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
..............................................., INSCRITO NO CNPJ Nº ..........................., POR INTERMÉDIO DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ................................., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 

Nº ................ E CPF Nº............................, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE 

NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO 

EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 

 

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1. 

 

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

(DATA) 
 
 
 

................................. 
(REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 
 
  
 
  

 
1 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXX/XXXXXXXXXX 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXX.XXXXXX 
 
 
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE 
DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO 
NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXX/XXXXXXXXX, DECLARA, SOB AS PENAS DA 
LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: 
 
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXX/XXXXXXXX, 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 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
XXXXX/XXXXXXX, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; 

 
B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº XXXXX/XXXXXXX, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER 
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXX/XXXXXXX, 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 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/XXXXX 
QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 

 
D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
XXXXXXXXXX NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU 
DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
XXXXXXXXXXX ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 

 
E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
XXXXX/XXXXXXXX, NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, 
DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXX, 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. 
 

 
.................., ..... DE ..........   DE ........... 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXX/XXXXX 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXX.XXXXXX 
 
[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, 
INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO 
REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB 
O Nº [XXXX], DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE 
INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO 
ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER: 
 
(  ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A  360.000,00 E ESTANDO APTA A 
FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM 
NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 
ALTERADA PELA LC 147/2014. 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A  360.000,00 E IGUAL OU 
INFERIOR A  4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS 
LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS 
PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO 
ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006; 
 

• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO 
DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO 
DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.  
 
 

LOCAL E DATA 
 
 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR 
(NO CASO DE ME E EPP) 

CPF: XXX.XXX.XXX-XX 
CRC: ______________ 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE 
DA PROPONENTE. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXX/XXXXXXXXXXXX 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXX.XXXXXX 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO  
 
 
A EMPRESA .............................., INSCRITA NO CNPJ Nº ................................., POR INTERMÉDIO DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL O SR....................................., PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 

Nº...................... E DO CPF Nº ......................., DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE 

XXXXXXXXXXXXXXX - PA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU 

INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 

PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM 

COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.  

 

 
 

________________ EM, ___ DE _________ DE........ 
 
 
 
 
 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXX/XXXXXXXXX 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXX.XXXXXX 
 
 
A ...........................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº........................., LOCALIZADA 

À ..........................................., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE 

TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX - PA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXX/XXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 

  ........, ......... DE ...................   DE............ 
 
 
 
 

_______________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__ 
 

 
TERMO DE CONTRATO N.º _______ /20__ QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXX, 
POR OUTRO LADO A CONTRATADA ___________ PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE __________. 

O MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXX, por intermédio da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no 
CNPJ/MF sob o no XX.XXX.XXX/0001-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXX - PA, representada 
legalmente pelo Senhor Secretário Municipal _____________________________, de outro lado a firma 
____________________., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ______________, estabelecida 
________________________________doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr.(a) ____________________________, portador da Cédula de Identidade nº ______ SSP/__ 
e CPF (MF) nº _________________,têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual 
são partes integrantes o Edital do Pregão nº ________ e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-
se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante 
as cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1. O presente Contrato tem como objeto: _____________________________________ 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
1.    O valor deste contrato,  de R$.............................(..................................). 
 
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão _________ e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 
 
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº    __________, realizado com fundamento 
na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 
do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 
1. O prazo de vigência deste Contrato será de 10 meses com validade e eficácia legal após a publicação do seu 
extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
 
1. Caberá ao CONTRATANTE: 
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 1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 
prestar os serviços; 
 
 1.2 - impedir que terceiros preste os serviços objeto deste Contrato; 
 
 1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 
 
 1.4 - solicitar, por intermédio de Autorização de Prestação de Serviços,  expedida pelo 
Departamento/Setor responsável , para a execução do oobjeto deste Contrato; 
 
 1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade na execução do serviço e interromper 
imediatamente o serviços, se for o caso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 
1. Caberá à CONTRATADA: 
 
 1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais 
como: 
 
  a) salários; 
  b) seguros de acidentes; 
  c) taxas, impostos e contribuições; 
  d) indenizações; 
  e) vales-refeição; 
  f) vales-transporte; e 
  g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
 
 1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem 
qualquer  vínculo empregatício com o órgão; 
 
 1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 
CONTRATANTE; 
 
 1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 
 
 1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a prestação do serviço, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
 
 1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do objeto 
contratual; 
 
 1.7 - efetuar a prestação do serviços por meio da Ordem de Serviços, de acordo com a necessidade e o 
interesse do CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias  após o recebimento da Ordem de Serviços, expedida 
pelo Departamento/ Setor responsável; 
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 1.8 - efetuar adequação na prestação do serviço, por falhas sem causar danos a CONTRATANTE, no 
prazo máximo de 12 (doze) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Departamento/ Setor 
responsável; 
 
 1.9 - comunicar ao Departamento/ Setor responsável da CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 
 
 1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº ______. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 
1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
 
 1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados 
não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
 
 1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados quando prestarem ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do 
CONTRATANTE; 
 
 1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestarem, 
originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 
 
 1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação 
deste Contrato. 
 
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere 
a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
 
 1.1 -  expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 
 
 1.2 -  expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; e 
 
 1.3 - vedada a subcontratação do objeto principal por outra empresa para o prestação do serviço do objeto 
deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a 
essa atribuição. 
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2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser 
solicitadas ao Departamento/ Setor responsável da PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXX, em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período 
de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 
 
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 
 
1. A atestação das faturas correspondentes a prestação do serviço caberá ao servidor designado como fiscal do 
contrato, conforme determinação da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 
 
1. A despesa com a prestação do serviço de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício: 
XXX; Projeto Atividade: XXXX, Classificação Eeconômica: XXXXXXXXX. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
 
1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 15 (quinze) 
dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXX. 
 
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação 
da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada. 
 
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços prestados  
não atenderem  as condições estabelecidas  conforme as especificações do Edital e os anexos do certame. 
 
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 
 
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 
pagamento. 
 
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre 
a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte: 
 
EM = I x N x VP 
 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP  =  Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX)   
    ____ 
    365 
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I = (6/100) 
    _______ 
      365 
 
I = 0,0001644 
 
TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 
 
 6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
 
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 
1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 
 
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões 
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações 
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes sanções: 
 
 1.1 - advertência; 
 
 1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
 
 1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não 
aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Ordem de Serviço previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial; 
 
 1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não 
aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Ordem de Serviço previstas nos subitens 1.7 
e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficial; 
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 1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXX, por até 2 (dois) anos. 
 
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido 
o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 
 
 2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
 
 2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 
 
 2.3 - comportar-se de modo inidôneo; 
 
 2.4 - fizer declaração falsa; 
 
 2.5 - cometer fraude fiscal; 
 
 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
 
 2.7- não celebrar o contrato; 
 
 2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame; 
 
 2.9- apresentar documentação falsa. 
 
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas. 
 
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
 
1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
2. A rescisão do Contrato poderá ser: 
 
 2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
 
 2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 
 
 2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
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3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
 
 3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 
 
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº _____, cuja realização decorre da solicitação 
da Secretaria Municipal de Educação de XXXXXXXXXXXXXXX/PA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no Foro do Município de XXXXXXXXXXXXXXXX, com exclusão de qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
 
 

 XXXXXXXXXXXXXXX - PA, ___ de ______________ de ____. 
 

 
                     ___________________________________   

  CONTRATANTE    
 
 
 

_____________________________________ 
CONTRATADA(O)                

 
TESTEMUNHAS: 
1.___________________________   
 
 

 
2.___________________________ 
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