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TERMO DE ABE .0Y

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VETCULOS PARA ATENDER AS

DEMANDAS DE TRANSPORTE DO MUMCIPIO DE PORTO FRANCO.

PROCESSO ADMINISTRATTVO N' 417 .407 12022

ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO N" OO2I2O22, ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N.022l2022tCPL

DATA DE INÍCIO:30 de junho de2022.

Admlnl3trondo poro o o

ns
Prefeito Municipal

ilNW" l'{\,/,h

Rua São José, N' 479. CeÍ Ío - CEP: 65668{00 - CNPr: 01.612.338[00l{7
Fone"/far: (99) 3553-l09Ul019

E-mail : prefciturasucupirrdorirchao@grnail.com
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OIicio n" 1L4-Al 2022 - GAB

Sucupira do Riachão - junho de 2022.

A
Vossa Excelência
O Sr. Raimundo Antônio Araújo Barros
Secretário Municipal de
ÓRGÃo GERENCIADoR
Porto Franco - Ma

Ao cumprimentá-lo, venho através do presente solicitar permissáo para
que este MunicÍpio possa adquirir na condiçáo de "carona' a ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS N" O2212022-pMpF, PREGÂO ELETRÔNrCO N" OO2|2O22-C?L,
PROCESSO ADMINISTRATM N" 028/2O22/SMA, conforme extrato de- publicação
no Diário Oficial Eletronico Frefeitura Municipal de Porto Franco - Ma, do dia 28 de
abril de 2022, Ediçào No 379, págrnas O5 a I I , que tem por objeto CONTRATAçÃO

PORTO FRAIICO, visando atender as necessidades das secretarias
Municipais do município de Sucupira do Riachã.o - Ma, Interessada em aderir a
itens da referida ata de registro de preços, conforme quantitativos Anexo I.

No caso de Permissáo, solicito que seja enviado com os respectivos: ollclo de
autorlzação, edltal, côpla de ata de reglstro dc pregoc, e publlcaçõer dor

No ensejo renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Walterlins Rodrigues de
Prefeito Municipal

f

I il l
l

Rüa SÀo Jo§é, N. 479, C.nro - CEP: 65668ff - CNPJ: 0l ó l233a,q)01ó7
Fon.,/fsx: (99) 3553-1098/1019

Ii-ntáit prrígrúr.lrEupLrdortr.hio@gmíLcom
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AITEXO I
-oY

PIÁMLIIA COM OS ITEI{S E OUATTITATWOS A SEREM AI'QI'IRIDOS IÍA
CÂROITA

2

ITEU DEACRIçÃO DO§ SERVIçOS UITID QUAITT. PERIODO VL
TEIfAAL

VALOR
?OTAL

1

VEICULO TIPO MOTOCICLETA, NO
MINIMO MOTOR l25cc No MINIMo,
CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS, BI.
COMBUSTÍVEL (GASOLINA E/OU
ALCOOL), COM QUILOMETRAGEM
LÍVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
POR CONTA DO CONTRATANTE

MÊS 5 t2 R$
1.400,00

R$
84.OOO,OO

VEICULO TIPO PASSEIO, NO MÍNIMO
MOTOR 1.0, 65 CAVAI,OS NO MINIMO,
TIPO 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05
PESSOAS, BI-COMBUSTÍVEL (GÂSOLINA
E/OU ÁLCOOL), COM QUILOMETRAGEM
LIVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
POR CONTA DO CONTRATANTE

MÊS 6 t2 Rs
2.900,00

R$
208.800,00

3

CAMINHONETE DE CARROCERIA
ABERTA/PICK-UP, CABINE DUPLA, COM
04 PORTAS, A ÓLEO DIESEL, POTÊNCIA
MINTMA l2o Hp, TRÂÇÁO 4x4, COM
CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO
1.OOO KG, COM CAPACTDADE PARA 05
(crNco) PESSOAS COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

MÉS 3 72
R$

12.800,00
R$

460.800,00

CAMINHONETE DE CARROCERIA
ABERTÂ, CABINE SIMPLES, COM
CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

MES 4 t2 RS
7.950,00

R$
381.600,00

6

VEÍCULO TIPO VAN SEM CONDUTOR
COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 9 A 15
(QUINZE) PASSAGEIROS DOTADO DE
TODOS OS EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS POR LEI
QUILOMETRAGEM LTVRE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
POR CONTA DO CONTRATANTE

MÊS 2 L2
R$

12.850,00
R$

308.400,00

11

VEICULO TIPO CAMINHÂO 3/4 CABINE
SIMPLES, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA:
MINMO DE 160 CV, COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTfuEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

MÊS I t2 R$
13.950,00

R$
167.400,00

4

Ruâ São Jo6é, N" 47q Cãrro - CEP: 6566&00 - CNPJ: 0l .61233a/0001{7
Forc/fsx: (99) 3553-1098i/10 l9

E-m.il: pÍ.êl.ursucuplrrdorlrcàlo@gmrll.com
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R$
14. r50,OO

RS
169.800,O0

iÍ

t2

VEICULO TIPO CAMINHÁO BAÚ TOCO
4X2; CARACTERÍSTICAS NO MÍNIMO DE:
CAPACIDADE DE CARGA: r0.OO0; COM
QUILOMETRAGEM LTVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL POR CONTÂ DO
CONTRATANTE

MÊS 1 t2

Â, ô
Walterlins Rodrigues de

Prefeito Municipal

VALOR TOTAL RS
1.780.800,00

Ruâ Süo Jo!é, N! 479, Cênqo - CEP: 65668-(}0 - CNPJ: 0 | ó 12.338/0ml -67
Fone,/faxr (99) 3553-l09ti/10 l9

E-únil: pÍrHtlrül.ütr1Írdorüràro@a[llfl ,com
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sucupira do Riacháo <cptpmsr@smait.com>

soLtctTAçÃO PRAADESAO AATA DE REGISTRO DE PREçOS No 022t2022
O ELETRÔNICO NO o02t2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO

2 mensagens

26 dejulho de 2022 às í6:29

A
Vossa Excelência
O Sr. Raimundo Antonio

CIPAT

Araújo Barros
Secretário Municipal de
ÓRGÃo GERENCIADOR
Porto Franco - Ma
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Ao cumprimentá-lo, venho através do presen te solicitar permissáopara que este Município possa adquirir na condiçáo de "carona" a ATA DEREGISTRO DE PREÇOS No 02212O22-PMPF, PREcÃo ELETRÔNICO N" OO2 / 2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATTVO N" o28/2O22 SMA, conforme extrato de

do dia 28 de abril de 2022, Ediçáo N" 379, O5 a 1l
publicação no Diário OÍicial Eletrônico prefeitura M

necessidades das secretarias
Ma, Interessada em aderir a
quantitativos Anexo I.

EII

unicipal de Porto Franco Ma,
que tem por objeto

visando atender as
.Municipais do município de Sucupira do Riachão _
itens da referida ata de registro de preços, conforme

Franco Maranhão <semad.portofranco@gmaíl.com>
do Riachão <cplpmsr@gmaii.com>

No caso de Permissão soücito que seja enviado com os respectivos: oficlo de
de ata de reglstro de IrrGços, e publlcaçõee dos

No ensejo renovarnos nossos votos de elevada estima e disünta consideração.

Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municípal

-.,\ncxrt oÍlr:io dr: solir;ittrr_.io crtrrr os itcrr::.

Oficlo I'lo 1í
1343KB

illunicipio de PoÍto
Para: CPL Sucupira

3 de agosto dê 2022 às 12:34

Bom dia!

Conforme solicitado segue oÍicio de AutorizaÇáo.

hths://mail'google.com/mail/u/0/?ik=0bÍ99l4758visw=pt&seaÍ(,r=all&pêlmülid=thrêad-a%3A17662345777377093518&simpt=msg-a%3Ar3í 
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Att,

Raimundo Antonio Arauio Banos
Secretário Municipal de Administragão
IC tâçáo ocr]hâdal
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OÍicio no 071r2022-SMA

VEICULO TIPO PASSEIO, NO NIMO
MOTOR 1.0.65 CAVALOS NO MINIMO, TIPO
04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05
PESSOAS, BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA
E/OU ALCOOL), COM QUILOMETRAGEM
LIVRE. SEM CONOUTOR, ABASTECIMENTO
OE COMBUSTÍVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

I)reilrtula Mullcipnl ric Pcr to Francu
Pr rç;r f'c.nrclrio I'liihcnrr:nr - Il" l0 - Ccotro
i'l;ir';,llh.io - cIir Í,5 97G-0c0 - cNPi 0ó 203 94ó.,,icc]-21
i:r: ',t9 l5?1.??51

Porto Franco/MA, 03 de agosto de 2022.

il

\PATC

PREFEITURA MUNIC!PAL DE SUGUPIRA DO RIACHÃO{UIA
Sf, WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
Prefroito Municipal

l- v
§o

'o

v Assunto: Autorização de Adesão à Ata no 02212022-PMPF, Pregão Eletrônico no 00212022-
CPL, Processo Administrativo no O28|2O22|SMA - Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA.

Em rêsposta a vossa solicitação por meio do Oflcio n" 114-N2022-GAB, datado de 30

de junho de 2022, rêcebido via e-mail em 26 de julho de 2022, reierenle a solicitaÉo pâra

adesão como "carona" à Ata de Registro de Preço no 02212022-PMPF- Pregão Eletrônico no

00212022-CPL deste município, informamos que AUTORIZAMOS a pretendida Adesão, nos
quantitativos solicitados, conforme descrito abaixo:

MÊS

o
à
or,

f)
>r

o D§

IIi:tIl DESGRTÇÃO DOS SERV|ÇOS UNIO.
VALOR

T,ENSAL
VALOR

VEICULO TIPO MOTOCICLETA, NO NIMO
MOTOR 125CC NO MINIMO. CAPACIDADE
PARA 02 PESSOAS, BI.COMBUSTIVEL
(GASOLTNA E/OU ALCOOL), COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONOUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTIVEL POR CONTA OO
CONTRATANTE

MÊS 1 2 1.400,00 84.000,00

6 12 2.900,00 208.800,00
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4

6

r.:CO

CAMINHONETE ERIA
ABERTA/PI CK.UP. CAB 04

ESEL. PoTÊNcIA
MÍNIMA í20 HP, TRAÇÂo 4x4, coM
CAPACIDADE DE CARGA No MINtMo í.ooo

;:,,-f'- ilt"ii'.1rI,ra,ii.-!i Lic it'r.!o [j. rrr,-:
i'-,tir {lcrrr.:lr rr'j l'!riirontinr f.i' l0 Ccn:ro
urrar:h.io - cEP lr5 97C-0C0 - Cilp..J 0ó 208 9nóiü0c1.2í.
r^,t,, QQ i'.',I .rr\1

MÊS

a

PORTAS. A ÓLEO DI

KG, COM CAPACTDADE PARA 05 (C|NCO)
PESSOAS COM QUILOMETRAGEM LIVRE.
SEM CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTiVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

3 0012 800 460.800,00

38í.600,0012 7 950.00

12

21

CAMINHONETE DE CARROCER IA ABERTA.
CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE
PARA 02 PESSOAS COM OUILOMETRAGEM
LIVRE. SEM CONDUTOR ABASTECIMENTO
DE COMBUST|VEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

ÊsM

12.850.00 308.400,00

VEICULO TIPO CAMIN 3/4 CABINE
SIMPLES. MOTOR DIESEL. POTÊNCIA:
MINMO DE 160 CV, COM QUILOMETRAGEM
LIVRE, SEM CONDUTOR, ABASTECIMENTO
DE COMBUSTIVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

MÊS

VEICULO TIPO CAMIN TOCO 4x2.
CARACTER|STICAS NO MINIMO DE:
CAPACIDADE DE CARGA: 10.000; COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTiVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

VALOR TOTAL

Após ciência de seu interesse em aderir a nossa ata dê registro de preço em
referência e conhecimento de que os termos pretendidos por Vossa Excelência encontram-
se nela contemplados e estão compatíveis com os parâmetros cujos preços foram
registrados, amparado pelo que dispõe o Decreto Federal n' 7.8g2D013, nos têrmos
pÍevisto no art. 10 e demais artigos, quê Íegulamentam o sistema de Registro de preços
(SRP), somos Íavoráveis e autorizamos a referida adesáo.

Art. 1o As contralações de serviços e a aquisiçáo de bens, quando
efetuadas pelo SlsÍema de Registro de Preços - SRP, no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, fundos
espec,ãrs, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais

'tí
1

2 14.11trt]Ês 50.00 1 00800,69.

í.780.800,00

o
!)

(')
À
o

DÊ

4

PO VAN SEM CONDUTOR COM
CAPACIDADE MINIMA PARA 9 A 15
(OUINZE) PASSAGEIROS DOTADO DETODOS OS EOUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS POR LEI
QUILOMETRAGEM LIVRE ABASTECIMENTO
DE COMBUSTIVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

MÊS

TI

'122

12 167.400,001 3 00950,
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entidades controladas, diteta ou indirctamente pela União, obedecerão
ao disposto neste Decrcto.

Outrossim, informamos que, a contar da data deste oÍicio , este órgão não participantê
eveÍá efetivaÍ a aquisição ou contrataçáo solicitada em até 90 (noventa) dias, após o que

esta autorizaçâo perderá a sua validade. Encerrado o ptazo de 90 (noventa) dias, este órgãodeverá informar o quantitativo por que foi eíetivamente empenhado para controle deste

d

Município.

CIPA T

'0

Atenciosamente,

l*
_0

7
.L

q
RAIMUNDO úJo elnnos
Secretário Munic Administração

Y
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do dia 19 de abril de 2022

PreÍeilura Municipat de Porto Franco
Praça oemétrio Mithomem - N. l0 - Centro
Maranhão - CEP ó5.970-000 - CNpJ:0ó.208.94 0l-2a

il LAP
t't Fone: 99 35?l-2251

PREGÃO ELETRÔNrcO NO OO2I2O22

stsTEMA DE REGTSTRO DE PREçOS
PROCESSO ADilIN|STRATIVO No. 028r2022§MA

5t-
6

-0
v

1.1. A PREFEITURA MUNICTPAL DE PORTO MA, através de sua PREGOEIRA
OFICIAL ê EQUIPE DE APOIO designados pêlos Decrêtos Municipais de 04 de janeiro de 2021e 06 de janeiro de 2O21, toma público para conhecimênto dos interessados que às 14:00 horas

Demétrio Milhomem, no í0,
na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na

documentação
Centro, Porto Franco MA, comunica a todos o recebimento da

de preços relativos à licitação epígrafe , na modalidade PREGÃO,r.-, Ítâ forma EL lCA, do tipo MENOR PREçO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços
de interesse da Secretaria Mun icipal de Administração, tendo em visüa o que consta do Processo
Administrativo no. 028t2022-SMA, conforme descrito neste Ed ital e seus anexos.
2.

v 3.2. O valor

2.1. A licitação reger-se.á pelas d isposições da Lei federal no 1O.024, de 20 de setembro de
2019, Lei Federal no 1O.52O, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal no7.892, de 23 de janeiro
de 2013 Lei 4 de dezembro de 2006 altorada pela Lei
Complementar no 147, de 07 de agosto de 20í4, Decreto Federal no B.S3g, de 06 de outubro dê20í5, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e
demais normas regulamentares aplicáveis à especie.

no í23, de í

3. DOOB'ETOEVALOR:
3.1. constitui objeto da presênte licitação, o Registro de preços para eventual e futura
contratação de empresa para prestação dos serviços àe Locação dé Veàulos Automotores para
atender as demandas de transporte do Município de Porto Fránco/MA, conforme especificações
constantes no Termo de Referência e nas planilhas de Especificações - Anexo ll.

(oito milh
global ostimedo pera êssa contratação, perlaza importância de R$ g.9gf.66g
novecentos e §essenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito rêais ê

quatro centavos).

3-3. 
_O 

presente objêto será proposto em rigorosa observância às especiÍica@es do ANEXO I
deste Edital e as normas vigentes que a ele se aplicarem.

3-1- Em caso de discordância existente entre as especiÍicaçóes deste objeto descÍitas no
LICITANET e as especificações técnicas constantes deste Editalj prevalecerão âs úfiimas.
+
4.1.. Somente poderão participar deste Pregão êmpnesas que atuam no ramo de atividade
pêrtinente ao objeto desta licitação.

4.2._ As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes da licitação deverão
confirmar seu enquadramgllo_ e condiçâo, através de Dedaáção registrada €m campo
especÍfco do sistema LICITANET.

aJ
§ {1

.br
o

DE,

3

1

4.3. O pregoeiro poderá solicitar, via chat do sistema
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Prefeiturâ Municipât de porlo Franco
Prâça oemótrio Milhomem - N. lo - Cêntro
Maranhão - CEP ó5.970-000 - CNpJ: 0ó.208.94ól000t_24
Fone: 99 3571-225r

de.comprovar a cúmpatibiridadê do ramo de atividade exercido pela empresa comEdital, caso não seja possíver tar comprovação mediante consurta ;à R;""it

4'4' Não poderão participar desta licitação empresas que se enquadrar em uma ou mais dasseguintes situações:

a) que tenham sido 'leclaradas inidôneas por qualquer órgão público, seja federal, estadual,municipal ou do Distrito Federâl;

b) .Es§am.sob regime de falência, conoordata, dissoluçâo ou liquidaçâo, r€cuperaÉo judicial,
exceto quando estiver com plano de recuperação judiáal homolog"áà p"ío ;iriz de tárcn"ià,
deüdamente oomprovado;

c) em consórcio ou associação;

-- d-|.-!s Organizações da Sociedade Civil de lnteresse Público - OpSClp, conhecidas como.- 
ONGS, nos termos do Acórdão TCU no 74612014 - prenário - gcaZl.6osl2o12-2);
e) impedidas, ainda que de forma indireta, de participar de licitações ou de contratar quando apenalidade foi aplicada por órgão ou entidade da Administração'priOfúilUeral, Estradual ouMunicipal com fundamento no árt. 7o da Lei no 10.S2OI2OO2;

f) que esteja impedida de participar de licitações em quaisquer órgãos Municipais;

s) que estejam inadimplentes com a prefeitura Municipal de porto Franco;
h) nas hipóteses previstas nos incisos l, ll e lll do art. 90 da Lei g.666/93.

4.4.í. Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser dectarados pela empresa proponente,
sob pena de responsabilidades administraüvas e penais cabíveis, 

"onroir" 
tãii.taçaá vibenú. 

-'

4.5. É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder
de direção, familiar de:

a.) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na árearesponsável pela
demanda ou contrataÉo; ou

-- b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratrantê.
b.1) Para os fins do disposto neste item, considera-se Íamiliar o cônjuge, o companheiro ou oparente em linha reta_ou colateral, por- consanguinidade ou afiniOãd1, até o'terceiro grau
(súmula Vinculante/srF no 13, art. so, inciso v, dà Lei no Í2.gí3, de 16 de maio de 2olB i aft.
20, inciso lll, do Decreto n.o 7.203, de 04 de junho de 2010);

1.6. É vedada' ainda, a utilizaçâo, na execução dos serviços contratados, de empregado da
futura Contratada que seja familiar de agente público ocupan[e de cargo em comissão oü funçao
de conÍiança neste órgão contratante.

1:7.. As eTpresas que sê encontrarem com a sanção de impedimenio mm fundamento no art.
70 da Lei no 10.520/02, aplicada por Órgãos Fedeiais, Estaduais ou Municipais terá proposta
recusada, sem prejuízo da abertura de procedimento administrativo para possível apfióaçáo depenalidade.

5. DACONDUçÃODOCERTATE:

5.í. o certame seÉ conduzido por servidor da prefeitura Municipal de porto

com o intuito
o objeto do
Federal.
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designado Pregoeiro, que outras, as seguintes atribuições: conduzir a sessão
pública; receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao editale aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboraçáodesses documentos; verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos
estabelecidos no edital; coorden ar a sessão pública e o envio de lances; verificar e julgar as
condições de habilitação; sanear enos ou falhas gue não alterem a substância das propostas,
dos documentos de habil itação e sua validade jurídica; receber, exami nar e decidir os recursos e
encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do
certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de
apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autorid
homologação. (Art. 17 do Decreto 1O.O24l2O1g)

6. DO CREDENC|AMENTO NO SISTEiIA ELETRôNICO:

ade competente e propor a sua

6.1. A autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitaçáo, o pregoeiro, os\-/ membros da equipe de apoio e os licitantes que participarem do pregão, na forma e-letrônica,
serão previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico. (art. go, do Decreto
no 1O.02412019).

6.2. A sessão púbtica ocorrerá por meio do Sistema de Compras do Governo federat,
disponível no endereço eletrônico httos:/flicitanet.com.br/. (Art. So do tiec. 10.024t201g).
6.3. O credenciamento para acesso ao sistema oconerá pela atribuição de chave de
identiÍicação e de senha pessoale intransferível. (art. 9o, s 1o do óecreto no 10.024201g).
6-4. O credenciamento do Licitante, bem como a sua manutenção, dependerá de registro
cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento UniÍicado de Fornecedores - SICAF 1aã. t0,
do Decreto no í0.02412019).

6.5. O credenciamento no SICAF permite a participação dos interessados em qualquer
pregão, na forma eletrÔnica, exceto quando o seu cadastro no SICAF tenha sido inativado ou
excluído por solicitação do credenciado ou por determinação legal. (art. 11 do Decreto no
10.024t2019).

6.6. A perda da senha ou qualquer inviabilidade de seu uso e qualquer acontecimento quev possa comprometer o sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso (art. 19, lnc V, do Decreto no 10.024t2019).

6.7. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a este Município, promotor da Licitação, qualquer responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que porterceiros (art. 1g, lnc lil, do Decreto
no 10.02412019).

6.8. Caberá 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 dãsconexão, bem
como acompanhar todos os atos pertinentes ao Pregão até o momento da homologação do
certame (Art. 19, lnc lV do Dec 10.02412019).

6.9. O Licitante deverá
declarações pertinentes.

I
í

ainda preencher em campo próprio do sistema LICITANET as
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7'2' A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será abêrta peloprêgoeiro com a utilizaçáo de sua chave de acesso ê senha.
7'3' 

. Os licitantes poderão participar da sessão pública na intemet, mediante â utilização desua chave de acesso e senha.

!.,!., .o sistema disponibirizaÉ campo próprio para troca de mensagens enke o pregoeiro ê oslicitantes.

. - 7'5' . os licitantes podeÉo rêtirar ou subsütuir a proposta e os documentos dê habilitaçãov anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da'sessáo púbrica.

7. GrPut do Dsc 10.024/!t0í9).
lgaçáo do edital no sítio eletrônico Ilcitantes encamlnharão,

habilitação erigidos no edital proposta com a
com os documentos de

do objeto ofeÉadoeopreço,atéadataeohorário estabelecidos para abertura da sessão pública.

7.6. Nessa etapa de da proposta e dos documentos de habilitagão pelo licitante,não haverá ordem de classificação das propostas, o que oconeÉ somente após osprocedimentos relacionados ao julgamento das propostas.

DA PROPOSTA E DOCUTET{TO§ DE
SISTEilA (Arts.26 e 2? Dec íO.02r0lll0t9).
a

E.í. O envio da
chave de acesso e senha,

dos
(art.

o Licitante deveÉ manifestar, err campo próprio do sistema eletrônico, o
lJyl.ilo..pa a a h_abilitaçáo_e a conformidade de sua proposta com as exigên
26, § 40, do Dec 10.02412019).

cias do edital

a). A dechração falsa re-lativa ao cumprimênto dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o Licitantê às sanções previstas na legislação e neste Edital.
8.3. 0s doormentos que compõemapropostaeahabilitação do licitante melhor classificado\-7 somente serão disponibilizados para aval iação do pregoeiro e para acesso público após oencenamento do envio de lane,es.

Os documentos complementares à proposta e à habil itação, quando necessários àconÍirmação daqueles exg idos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitantemelhor classiÍicado após o encenamento do envio de lances, observado o prazo dado durante anegociação.

PROPOSTAS (Art. 28 do Dec í0.02d20í9).
9'í' o pregoeiro vêrmcará as propostas apresentadas e desclassiÍicará aquelas que nãoestejam em conÍormidade com os requisitos es-tabelecidos no edital.
9-2, A desclassilicação da proposta seÉ fundamentada e registrada no sistema, sendoacompanhado em tempo real por todos os participantes.

10. oRDEI{AçÃO E CLASSTFTCAçÀO DAS PROPOSTAS (&L 29 do Dre 10.U,4t201s1.
í0.1. o sistema ordenaÉ automaücamente as propostas crassiÍicadas pelo pregoeiro.

9.

4
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LANCES (AÍt 3,1 o 35 do Doc.

a
u
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t

íI

í0.2. Somêntê as propostas classificadâs pelo pregoeiro participaráo da etapa de envio delances.

17.

í í.í. classilicadas as propostas,. o pregoeiro dará inÍcio à Íase competiüva de rances queocorerá exclusivamente por meio do sistelna eletrônico.
íí'2' os.licitantes podeÉo encaminhar lances sucessivos, observados o horário Íixado para
abertura da sessão pública e as regras estrabelecidas no edital.
íí'3' O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignadono registro.

íí'5. Não serâo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido eregistrado primeiro.

í1.6' Durante a sessão pública, os licitantes serão infoÍmados, em tempo real, do valor do
menor lanoe registrado, vedada a identificaÉo do licitante.

11.4. O licitante somehtê poderá oÍerecer valor inferior ao último lance por ele ofertado eregishado pelo sistema, observado, o intelalo mÍnimo de diferença de valores ou deque incidiÉ tianto em relação aos lances intermediários quanto
GIin relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

12. DISPUTA {AÍt. 3í e 32 do Doc í0.024120í9)

12.3. O intervalo mínamo de diferença entre seÉ de í7o.
12.4. No modo de dlsputa abeÉo, a êtapa dê envio de lanccs na sessão
dez minutos e, após isso, será pronogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos úlümos dois minuüos do período de duração da sessão pública.

í2.í. SeÉ adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dísputa aberto -ol.d.e_ os. licitantes apresenraÉo lances públicos'e õucessivos, *, p."og"gões, conforme ocritério de julgamento adotado no edital.

1.2'2. No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mÍnimo de diferença de valores oude percentuais entrê os lanccs, que incidiÉ tanto em relação aos lances inteniãoiários quanto
em relação ao lance que cobrir a melhor oÍerta.

12.5. A pronogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem anterior,
será de dois minutos e oconerá sucessivamente sempre que houver lances énviados nesseperíodo de pronogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

Na hipótese de não haver novos lances na forma acima estabelecida, a sessão pública
encenada automaticamente.

12.6.
seÉ
12.7. Encenada a sessão pública sem pronogação automática pelo sistema, o pregoeiro
podeÉ,. mediante justificativa.e, assessorado pehequipe de apoio, aámffir o reinúio aa'etaia oeenvio .de lances, em prol da consecução ao meihór preço conÍorme os critérios objetivos
deÍinidos no edital.

t3.

a

n

5

í3.í. No caso de desconexão do pregoeiro, no deconer ds €tapa d€
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elet6nico permanecer ntes, os lances continuarão sêndo recebidos, semprejuízo dos atos reallzados.

í3.2. Quando a desconêxão do persistir por tempo superior a dez minutos, a sessãodo pregão será suspensa e reiniciada somente deconidas vinte e quatro horas após a
comunicação do Íato aos participantês, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

DESEtrPATE (Art.36 e 37 do D€c. í0.024120í9)
í,1.í. Após a etapa de ênvio de lanccs, haveÉ a aplicação dos critérios de desempate previstos
nos art. 44 e aft.45 da Lei no 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da
aplicação do critério estabelecido no § 20 do art. 30 da Lei no 8.666, de í993, se não houver
licitante que atenda à primeira hipótese

í4.2. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do dispositivo acima, caso não
haja envio de lances após o início da fase compeütiva.

íf'3t !'la hipótese de persistir o empate, a proposta venoedora seÉ sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

,5. OO JULGATEI{TO E ]{ECOCUTCAO DAS pROpOSrÍAS (Aí. 3S e 39 do Dec.
10.0124/z0151

edital.

í5.3. A negociação seÉ realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos
demais licitantes.

í5.4. Encenada a etiapa de negociação, o pregoeiro examinará a propasta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do pieço em relação ao valor
estimado para a contratação no edital, observado o seguinte:

Íins de julgamento de proposta, sêrá considêrada vencedora aquela que, estando de
acordo com as especifica@es exigidas, ofertar O MENOR pREçO POR ITEM, desde que
atendidas as êxigências do Edital.

Í5.2. Encenada a etiapa 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 obüda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no

í5.4.í. Os critérios objetivos fixados para definiçâo do melhor preço, mnsiderados os prazos
para a execução do contrato e do fomecimento, as especificações técnicas, os parâmetros
mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logÍstica
sustentávêl ê as demais condições estabelecidas no edital.

no mínimo, duas horas, contado da s
proposta adequada ao último lance ofertado e, se

í
d
5,4.3. Verificação da habilitação do licitante @nforme dispasigôes do edital, observado o
isposto no Edital e Termo de ReÍerência.

chat, poderá ser prorrogado por soticitação
de findo o prazo estabêlecido, e formalmentê

í5.5. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro, via
escrita e justificada do Licitante, formulada antes
aceita pelo Pregoeiro.

o n

6
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ao valor final negociado ou dos documentos de
habilitação no prazo deteminado pelo Pregoeiro, via chat, rêsultará na desclassificação daproposta ou na inabilitação do Licitante, ficando ainda passívêl a aplicação de penalidade.
í5.6, Não serão considêradas propostias com altemativas, preços ou vantagens baseadas nas
ofertas das demais Licitantes, devendo as proponentês obsêruarêm as especmcações do Edital.

15.9. SeÉ desclassiÍicada a propostâ que:

Contenha ilegalidade ou vício insanável;

c) Aprêsentarem preços manifestamente inexequÍvêis, assim considerados aqueÍes que não
venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos são coerentes com os de mercado

proposta altemativa de preços ou gualquer outra condiÉo que induza o
julgamento a ter mais de um resultrado;

e) Que náo atendam as condições previstas no Termo de Referência;

í.5'7'. lnformar o endereço, teleÍone, e-mail da empresa e assinaturá do seu representante legal
devidamente identÍÍicado e qualifi cado.

Í§.8- Quando solicitadas pelo Pregoeiro, as 6pias aulenücadas dos documentos de habilitação
técnica deveráo ser encãminhadas em até 08 dias úteis, contados a partir da data da declaraiáo
de vencedor, para o seguinte endereço:

b) obedecida a ordem de classiÍicação e após a negocieÉo com o pregoeiro, apresentar
preço Íinal superior ao valor estimado pela Administração.

0 Serão desclassíficadas as propostas que não apresentarem documentos que comprovem,
de forma inequívoca, o atendimento aos rêquisitos do presente instrum€nto

As licitantes que apresentarem meras declarações de atendimento às condições ora
estipuladas também terão suas propostas desclassificadas.

de inteira responsabilidade do
do fornecimento do objeto da
Administração, salvo moüvo

í5.10.Os eros, equÍvocos e omissões havidas nos lances serão
Licitante, não lhe cabendo, em caso de classiÍicação, eximir+e
prêsente Licitação, sob pena de aplicação de sanção pela
justificado ê aceito pelo Pregoeiro.

í5.í í. O Pregoeiro poderá realizar diligência no sentido de verificar a aceitabilidade das
propqstas caso tenha a§uma dúvida, levando em consideração a compeütividade e a melhor
forma de promover a aquisiçpo para o órgão.

15.12.0 pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar eros ou Íalhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
decisão registrada em ata e acessível aos licitantes, ê lhes atribuirá validade e
eficácia para fins de habilitação e classiÍicação, observado o disposto na Lei no 9,78{, de 2g

Preíeitura ilunicipal de Porto Franco J: 06.208.9461000í-24

Sede da Prefeitura / Setor de Licitações - CpL
Endereço: Praça Demétrio iíilhomem, n" í0, Gentro , no Prédio da Prefelfura Municipal

de Porto Fra Sala de Reunlões da

janeiro de í999.
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17.

de habllitação deverá ser encaminhada
meio do sistema, concom com a proposta, até a data e o horário estabelecidos

í7.2, Como condiçáo prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor daproposta classificada ern primeiro lugar, o Pregoeiro e/ou membros da Equipe de Apoio
veriÍicará o eventuâl dêscumprimênto dâs condiçóes de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação mediante
oonsultas crnsolidada ao site

o
L)

F- Fls.

oi. v ,cãhr

o

í6'í'. A proposta 99 prêços rêajustada ao valor negociado deveÉ obedecer às sêguintes
9gnlicoes, ser redigida êm linguagem clara, contendo a Êzáo social, o cNpJ, número(s) detelefone(s) e de fac-símile, e-1nail, preÍerencialmentê, assinada e/ou rubricada em todas asfolhas pelo reprêsentante legal da empresa licitante e que os preços contidos na proposta,
incluam todos os flstos e despesas, trais como: impostos, rrete, ságuros J ããmais encargos
necessários à execução do contrato.

b) Valor unitário e total estimado para a prestação dos serviços, ano, modelo e marca dosveículos.

16.2. Prazo de validade da propostra não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura das propostas.

FI

b) Cadastro Nacional de Condenaçôes Civis por Ato de lmprobidade Administraüva (CNIA) do
conselho Necional de Justiça, conforme detennina o Acórdão Tcu plenário no 1l93l2o'11,

a) Cadastro
União;

c)
Tribunal de Contas da Uniáo;

Cadasüo Nacional de Empresas Punidas do portal da Transparência; e

Nacional de Empresas lnidôneas e suspensas (cEls) da controladoria Geral da

do Conselho Nacional de Justiça, lnidôneos - Licitantes lnidôneos do

e) Consulta ao SICAF a fim de verificar se há lmpedimento de Licitar no SICAF com basê na
Lei.no 10.52O12OO2.

.!1:3. _A 
existência. de registro da licitante que impliquem em restriçáo ao direito de participar em

licitações ou de celebrar contrâtos com a Administração Pública acanetaÉ exclusão automática
da empresa do certame, mediante recusa de sua proposta.

17.4. A consulta aos cadastros seÉ realizada em nome da êmpresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12daLei n" 8.429, de í992, que prevê, denúe as sanções
impostas ao responsável pela pÉtica de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratiar com o Poder Público, inclusive por intermédio dê pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário

a existência de Ocor6ncias
fraude por parte das empresas

í7.5. Caso conste na Consulta de Situação do Fomecrdor
lmpediüvas lndiretas, o gestor diligenciará para veriÍicar se houve
apontadas no Relatório de Oconências lmpeditivas lndiretas.

n

I

í7.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos !êGiÇ6Ílo8,
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fomêcimento similares, dentre

í7.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro repLÍtaÉ o licitantê inabilitado, por falta decondiÉo de participação.

í7.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação , pelo sistema, da eventual oconência doempate íicto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar no 123, de 20O6.
17.9. Declaracões disponibilizadas no sistema LICITANET:

expÍessa do responsável pela empresa de que a mesma nâo está impedida departicipar de licita@es ou de contratar com nenhum órgáo da Administração Pública Federal eque está ciente da obrigação de declarar o Íato superveniente, em cumprimento ao disposto noparágrafo 20 do aft.32 da Lei no 8.666/í993, conÍorme modelo con$ante do anexo I deste Edital;
ll. Declaração expressa do responsável pela empresa de que não possui em seu quadro depessoal monor de 18 (dezoito) anos 6tyt trabalho notumo, perigoso ou insalubre, ou menor dê í6(dezesseis) anos em qualquer trabalho. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condição de aprendiz (Lei no 9.854/í 999), conformê modelo constante do anexo I deste
Edital;

i;t:l l;f{ :,:!

t.

de 1988; do art. í

lll' 
-Declaraçáo 

de que a empresa licitante conhece e concorda com as condiçóes êstabelecidas
no Edital e que atende aos requisitos de habilitação;

N. Declaraçáo de elaboração independente de proposta;

v. de não possuir inscriçáo no câdastro de empregadores ílagrados explorando
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituÍdo pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, por meio da Portaria no ilOlzOC/. E, não ler sido condenada a contratada ou seus
dirigentes, por ínfringir as leis de combate à discríminação de raça ou de gênero, ao trabalho
infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos í " e 17O da Constituição Federal

49 do Código Penal Brasileiro; do Decreto n" 5.0171200/. (promulga o
Protocolo dê Palermo) e das Convenções da OIT no 29 e í05.
17.10,

Microempreendedor lndividual MEI: CertiÍicado da Condição de
lndividual CCMEI, cuja aceitração ficaÉ condicionada à verificação da

autenticidade no sítio www . portaldoempreendedor. gov.br;

de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
dos seus

í7.íí. Habilitacão Jurídica: A documentagão relativa à habilitação jurídica será a seguinte:
a) No caso de empresário individual: insctição no Regisúo Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de

d) No caso

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual dê responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constituüvo, estatuto ou contrato social em vigor, devidaméntá registaOo na Junta
comercial da respectiva sede, acompanhado de dãcúmento comprouãtorio de seus
administradores;

9

Jurfdicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
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de pequeno porte: certidáo expedida pela JuntaComercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove acondição de microempresa ou ômprêsa de pequeno porte;

f.,í) ata
licitação.

da sessão que os cooperados autorizaram a oooperativa a contrater o objêto da

f) No caso dê sociedade oooperativa: ata de Íundação e estatuto social em vigor, com a atada assembleia qu_e o aprovou, devidamente arquivàdo na Junta Comercial àu inscrito noRêgisso civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem -ro o r"!Êiio Je iue trata o art.í07 da Lei no 5.764, de 1971,e ainda:

í.1) regimento dos fundos institJÍdos pGlos coop€rados, com a atra da assembleia;
f'2) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
f.3) .trfu registros_ dê prêsença dos cooperados que êxecutaráo o contrato em assembleiasgerais ou nas reuniões seccionais;

g) .lnscrição no Registro Público de Empresas Mercanüs onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante su"rr=ai Rúá ãü ág-encla; 

-

h) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de

i) os documentos acima deverão eslar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

i) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estran geira em
no país, e ato de orl para funcionamento e)Çedido pelo

órgão

17.12.

competente quando a atividade assim o exigir.

ftscal será a seguinte:
A documentação comprobatória da regularidade

17.12.2. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá aprosentar tode a exigida para efeito de

alguma restriçpo" eob

a) Prova de regularídade com a FAZENDA FEDERAL do domicÍlio ou sede da licitante.
b) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de serviço (FGTS);
c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de débito trabalhista - CNDT, em conÍormidade com o
disposto na CLT com alterações da Lei no 12.44012011;

d) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do
licitantê, relaüva à aüvidade em cujo exercício contrata ou conco,re;
17.12.1, Caso o licitante seja considerado isento dos hibubs municipais (ou estaduais)
rêlacionados ao objeto licitatorio, deveÉ comprovar tal condição mediante a apiesentação de
declaração da Fazenda Municipal (Fazenda Estadual) do sêu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na Íorma da lei;

10

regularidade Íiscal, mesmo que esta apresente
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17.13. T
t1/

técnica será feita a partir da comprovaçáo dosseguintes

í7.í3.í.
privado,

Atestado do capacidads técnica, exp€didos por possoa jurídica de direito público ouue @mprove que o Licitante prestou serviços compatíveis oom a propostia
apresentada, em quantidade, caracterísüca e prazo, informando ainda que a prestação dosserviços foi saüsfatório, sendo vêdada a apresentação de atestados genéricos, com firma da
assinatura reconhecida em cartório.

í7.13.3. O licitante disponibilizará caso seja solicitado todas as informações nêcessárias à
da legiümidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros

documentos, copia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e
local em que Íoram efetuados o fomecimento.
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17.11

17.11- de resultado do último exercício social, já
êxigívêis e âpresentados, na forma da lêi, que comprovem a boa situaçâo financeira da
empÍesa, termo de abertura e ên@ramento, notas explicativas, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, obseryando-se as seguintês condições:
a) quando encen:ados há mais de 03 (três ) meses da data de apresentação da propostia, essa
peça de escrituração contábil podeÉ ser atualizadas oom base na variação oconida do lGp-Dl
(Fundaçáo Getúlio Vargas) ou de outro indicador que o venha substituir (devendo ser
aprêsentiado o respectivo memorial de cálculo);

A expressão na forma da lei será, objeüvamente, suprida quando o balanço paúimonial e a
de resultado forem apresentados em uma das seguintes íormas:

1, Balanço patrimonial e

A documentação a ser apresentada consistirá de:

Registro das Pessoas

b)

lV. por copia ou fotocópia extraÍda do Livro Diário

l. publicados em Diário Oricial;

ll. publicados em Jomal; ou

lll. por copia ou fotoeópia registrada na Junta Comercial, ou Cartório de
Jurídicas, da sede ou domicílio do licitante;

devidamente autenücado pela Junta
Comercial, ou pêlo Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, da sede ou domicílio do licitante
- inclusive com os Termos de Aberfura e de Encenamento (de acordo com a lN no 65/97-DNRC).
c) A situação financeira da licitante será analisada através dos balanços, sendo considerada
qualiíicada aquela quê obüver, no mínimo, os seguintes índices:

lndice de Liquidez CoÍrente superior a i,00
Atiuo Ctratlante

Passioo Circulutte

11
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índice de Liquidez Geral superior a í ,00

ILC =
Atiuo Circllante * Realizável a Longo prazo
Pdssivo Ciraiante * Exigível a Longo Prozo

17.11.2. negaüva de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio e no âmbito federal, dentro do prazo de
validade previsto na própria certidão, bem como a execução patrimonial dos sócios, emitida até
60(sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes.

a) No caso de certidão posítiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
a comprovação de que o respectívo plano de recuperagâo foi acolhido judicialmente,

na forma do art. 58, da Lei n.o í
devendo, ainda, comprovar todos

17.í 5. Outros documentos:

í.10í, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitra ção,
os demais requisitos de habilitação.

certidão Especílica ê simpliÍicada da Junta comercial, emiüda nos úttimos 90 (noventa)

?

Índice de Solvência Geral superior a 1,00

156 _ . Atiuo Total

c.í) As êmpresa§ que apreíJnl:L',ní1ffii9:',"*,'#,'J1:r3::\1:i,i#e"s a í (um), deverão
compÍovar um capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo não inferior a 10olo (dez'poi cento) do
valor estimado para contratação."

17.í6.4s empresas que integram o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF fcam desobrigadas de apresentar os documentos consfantês do sistema, desde que o
cadastramento esteja válido e atualizado, o que será verificado após a etapa de lances através
de consulta on-{ine.

17.17.4 verificação no SICAF ou nos sites dos órgãos expedidores de existência de restriçãor-' relativa à regularidade fiscal de microempresa ou êmpresa de pequeno porte não impede a sua
habilitação conforme determina a

í7,í8. A documentação deverá:

a) estar em nome da licitante;

Lei Gomplemenlil'12312006 e alteraçóes.

b) estar no ptazo de validade estabelecido pelo órgáo expedidor competente;

c) reêrir+e a apenas uma das liliais ou apenas à matriz, exceto para os casos expre*sos de
recolhimento centralizado e devidamente comprovado.

í7.í9.As licitantes que deixarem de aprêsentar quaisquer dos documentos exigidos para a

a)
dias.

habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
edital ou com inegularidades insanáveis, seÉo inabilitadas.

í7'20. Não seráo aceitos protocolos de entrega de solicitação de documentos em substitui
aos documentos requeridos no presente Edital.

í7.2í. Consoante disposto na Lei Complementar no 12312006, altorada pela Lei

desacordo com o estabelecido n este

12
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a existência de restriçáo rêlãtiva à regularidade
fiscal de microemprêsa, empresa de pequ
apr€rsentado melhor proposta, o Prôgoeiro:

eno porte ou sociêdadê cooperativa que tenha

a) êmitirá mensagem declarando o licitante vencedor, Íixando prazo de 5 (cinco) dias úteis
para a rêgularizaçáo da documentaçáo, pagamento ou paroelamento do débito, e emissão de
evêntuais ceÍtidóes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; e

b) suspêndeÉ a sessão eletrônica fixando data e hora pera a reabertura.

17.22.0 lícitante poderá solicitar pronogação do prazo fixado no SUBITEiI 17.21.A, por igual
período, mediante mensagem enviada ao Pregoeiro, por meio do e-mail
cpl.poúofranco6Domail. com ou através do chat.

17.23. A náo-regularizaÉo da documentação nos termos acima implicará:

â) decadência do direito à contrataÉo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade ooopêrativa, sem prejuízo das sanções a que sê refere o art. 81 da Lei no 8.666, de
21 dejunho de í993; e

b) exame, pelo Pregoeiro, quando da rcabertura da sessão, das propostas ou lanoes
subsequentes, obedecida a ordem de classificação.

t0.
tE.t.

A HPUeXAçIO E OOS RtsCURSO§

Esclarecimentos: (Art. 23 do dec. I 0.024120í9)

í8.í.í. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro, exclusivamente
por meio eletrônico, ataves do portal licitanet, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data Íixada
paâ arcalização do ccrtame.

1E,1.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

í8.í.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
üncularáo os paÍticipantes e a ãdministraÉo.

í8.2. Das lmpugnaçóes: (Art.24 do dec. 1O.O21l2O19l

íE.2.í. Atê 03 (três) dias úteis antes da datra fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar por meio eletrônico o Ato Convocatório do Pregão.

1E.2.2. A impugnaÉo náo possui êfeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de
dois dias úteis, contados da data de recebimento da impugnaçáo.

íE.2.3. A concessáo de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

18.2.1. Acolhida a impugnação contra o edital, seÉ definida e puUicada nova data para
realização do ceÍtame.

18.2.5. A impugnação deverá vir acompanhada de documento que compÍove os poderes do
signatário de representar o Licitante (contrato social no caso de sócio, e procuração
social nos demais casos).

do contrato

IJ
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í8.2.6. O envio da proposta sem que tênha sido tempestivamentê impugnado o presente
Edital implicaÉ na plena aceitação por parte dos interessados das cond ições nele estabelecidas.
18.2.7. Oconendo

L

publicado "Aviso"
do cêrtame.

no Diário OÍicial

í8.2.8. As alterações do Edital serão comunicadas a todos os licitantes através do link
üsualizar impugnações/esclarecimentos/avisos do LICITANET assim como pelo efiail que
constiar da retirada do Edital,

í8.3. Dos Recurcos: (Art.44 do Dec í0.024120í9)
í 8.3.í. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderà, durante o p,azo concedido na
sessáo pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recoÍret

Í8.3.6 O recurso seÉ dirigido à autoridade supeÍior por intermédio daquêlê que praticou o
ato reconido, o qual podeni reconsiderar sua decisão, no pazo de 05 (cinco) dias úteis, ou,
nesse mesmo prazo, Íazê-lo subir, devidamente informado, devendo neste caso a §:ri

dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis c,ontados do recebimento do recurso.
í8.3.7. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeirc submeterá o recurso devidamente
informado à consideração da autoridade superior competente que proÍerirá decisão deÍnitiva
antes da homologação do procadimento.

í8.3.8. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá eÍeito suspensivo.
1E.3.9. O acolhimento do recurso impodaÉ na invalidaçáo apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento.

í8.3.í0. Não serão conhecidos os recursos cujas petiçôes não sejam apresentadas
tempestivamentê.

19. DA AÀ,UD|CAçÃO E HOilO|-OGAçÃO (Artc. 45 e 46 do Dec. t0.024t2019)
í 9.í. Na ausência de recurso, cabeÉ ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o prccesso
devidamente instruÍdo à autoridade superior e propor a homologaçáo.

homologação em Íavor da Licitante adjudicada na Licitação será feita pelo Secretário
MunicipaI de Administração do Município de Porto Franco após constatrada a

no Edital quê afetêm a
do Município, bem como d

Íormulação das propostas, sará
esignada nova data para realização

í8.3.2. A Íalta de manifestação imediata ê motivada do Licitante quanto à intenção de
recDrrer importará na decadência do direito de interpor rêcurso, Íicando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto ao licitrante declarado vencedor.

í8.3.3. A reconente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá regisúar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no pÍrzo de 03 (três) dias.
í8.3.4. As demais Licitantes ficam desde logo, intimadas a apresentar contra-razões, também
via sistema, em igual prazo, quê começará a oorrer do término do prazo da reconente, sendo-
lhes assegurada vistra imediata dos elementos indispensáveis pdra a defesa dos seus
interesses.

í8.3.5. O Pregoeiro verificaÉ os pressupostos de admissibilidade da intonÉo de recrrco.

í9.2. A

14

atos praticados e recebimento do processo mncluído pelo e sua.
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19.3. Oconendo recurso, depois a decisão e feita a comunicação ao interessado, o
resultado da Licitaçáo será submetido ao Secretário Municipal de Administração do Mun icípio de
Porto Franco para os procedimentos dê adjudicação homologação
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oom o

20.1, As despesas deconentes da execução do objeto desta licitação ocorrerá a conta do
orçamento gêral do Município, sendo que o programa de úabalho e o elemento de despesa
êspecífico constarão quando for formalizado o oonü?to ou outro instrumento hábil, conforme
faculta o aÍt. 70 § 2 da Lei 7.892119 clc Nt 62 da Lei no 8.666/93.
21. OACOITTRATAçÃOE REá"TUSf,E:

?'!.1. A contratação com a êmpresa vencedora Íar-se-á por Termo de contrâto, conforme
Minuta de contrato em anexo, considerando a proposta apresentada e disposições legais.
21.2. A licitanto seÉ convocada para assinar o Termo de Contrato no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da notificaçâo,

21.3. O prazo de vigência

o prtüzo ser pronogado por uma única vez.

do contrato será até o final do exercício financeiro. O ptazo de
fomecimento seÉ de 05 (cinco) dlas, a partir do rEcebimento da Ordem de F
2Í.4. Quando o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato no prazo e condições estabelecidas, a AdminishaÉo poderá convidar
para assinar o Contrato os demais licitantes, na ordem de classificaçâo e assim sucessivamente,
e em igual prazo, d€sde que sejam mantidas todas as oondiçôes do Edital.

2í.5. Respeitado o amplo direito de defesa, o contrato podeÉ ser rescindido em conformidade
nos arts. 77 a 79 da Lei no 8.666/1993, e suas alterações posterio res, das

seguintes formas:

Il. amigável, por acordo
haja conveniência para a

enhe as partes, reduzida a tetmo no prooesso da licitação, desde que

\- lll. judicial, nos termos da legislação.

2í.6. Na hipótese de rescisão administrativa são assegurados à
previstos no art. 80 do Lei no 8.666/1993.

21.1. A rescisão administraüva ou amigável deverá ser preoedida
fundamentada do Secretário Municipal de Administraçáo.

m
22.í. Não seÉ admitida a subcontratraÉo do objeto licitatório, no todo ou em parte, a não ser
com prévio e expresso consenümento por escrito do CONTRATANTE e sempre mediante
instrumento própno, devidamente motÍvado, a ser publicado no Diário Oficial.

22.1.1. A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos
atos, Íalhas, êtros ou afasos na execução do objeto subcontratado

22.1.2. A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estaÉ

l. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a Xll e XVtl do art. 78 da Lei no 8.666/1993;

Administração os dírêítos

de autorização escrite e

obrigada a aceitiar suas d€cisões.
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encargos sociais, Íiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem
quaisquer ouúas que porvêntura existam ou venham a ser criadas e
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de classe, indenizações e
exigidas pela Administração

rl
,i:

23.

23.í. A execuçáo das atividades será acompanhada pela de Gestão do Contrato,
designada perâ esse fim, a ser opoÍtunamênte indicade pêla área gestora, 6m

conÍormidade com as disposições contidas no art. 67 da Lei no 8.666/í993.
23.2. A Írscrllizaçáo deve observar o disdplinado no Contrato.

7tl
24.í' são obrigações de exclusiva oonta e responsabilidade da CONTRATADA, além das
constantes no Termo de Referêncla e contrErto, afora outras que por Lei lhe couberem, as abaixo
relacionadas:

l. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: transportes, fretes,

ll. Manter durante a ügência do contrato, todas as cohdições de habilitação e qualiÍicação
êxigidas na licitação;

lll. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quê se fizerem
necessários no montante de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, na forma do §Ío
do art. 65 da Lei no 8.666/1 993, observando-se o disposto no § 20 e seguintês do referido artigo.

7Ta

25.í. São obrigaçóes de exclusiva conta e responsabilidade do CONTRATANTE, além das
constantes no Termo de Referência e contrato, afora outras que por Lei lhe couberem, as abaixo

l. Receber o objeto de acordo com as especificaçóes constantes no Termo de Referência;

ll. Comunicar eventuais falhas ocorÍidas na exectção do objeto;

lll. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no contrato;

\/ lV. Designar, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei no 8.666/1993, um
representante responsável pela fiscalização e acompanhamento do contrato (Equipe de Gesttio
do Contrato), sem prejuízo da total responsabilidade da Contratad a peênle o Contratiante ou
para com terceiros.

DOS SERV|çOS, FATURATENTO E pAeAtENTO

26.1. O recebimento do objeto seÉ em conformidade com os arts. 73 a76 da Lei no 8.666/í993
e de acordo com o estrabelecido no Termo de Referência (anexo I do edital).

26.2. O pagamênto será êfetuâdo na conta bancária fomecida pela empresa, em até 30 (trinta)
dias após o recebimento definitivo.

26.3. Os pagementos mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária serão
realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento
das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

26.1. O CONTRATANTE verificaÉ a situação do fomecedor por meio de consulta "On Line"
SICAF, cujo resultado será impresso e anexado ao pro@sso.

i-l
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26.5, No caso dê êventual pagamento desde que a CONTRATADA não tenha
conconido de alguma Íorma para isso serão devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios,
à taxa nominal de 6% (seis por cento) ao ano, capítalizados diariamente regime de Juros
simples. O valor dos êncargos será calcttlado pela fóÍmula:

\-, 26.6. Se o inedimdemênto for provocado pela CONTRATADA por não cumprir @m as suas
obrigações, o CONTRATANTE ficará isento de promover tal atualizaÇão monetária.
27.

Municipal de Porto Franco podeÉ aplicar ao licitante ou contratiado (conforme
o caso), garantido o direito prévio da citação e da ampla deíesa, as penalidades constantes no
art. 87 da Lei no 8.666/1993.

27.2. A recusa injustifi cada da Írma adjudicatária em receber o Contrato erlou a Nota de
Empenho no prazo estabelecido após a convocação caracteriza o descumprimento total da
obrigaçáo assumida, sujeitando-a às penalidades legalmentê

27-1. APrefeitura

27.3, Do ato que aplicâr a penalidade caberá reflrso, sem efeito suspensivo, obedecendo-se
aos prazos legais.

27 '4. As Penalidades aplicadas podeÉo ser relevadas por juÍzo da Admínistração nas hipóteses
de casos fortuito e/ou força maior, devidamente justiÍcadas e comprovadas.
27.5, A PrefeiUra Municipal de Porto Franco aplicará as penalidades preüstas no Editial e seus
anexos e na Lei

27.6. Quando

no 8.666/í993, sem prejuízo das responsabilidades penal e cível.

for aplicada multa, seu valor será descontado da fatura a que fizer jus a
. Não se verificando as hipóteses anteriores, a CONTRATADA deverá efeiuar o

imento do valor conespondente mediante Guia de Recolhimento. Frustrada a cobrança,
encaminhadas ópias do pÍoc€sso para inscrição da dívida junto ao Município.

recolh
seráo

27.7. A retençáo do valor da multa poderá ser feita cautelarmente, quando se tratar de última
parcela a ser faturada, ou quando do encenamento do processo administrativo de penatidade.

27.8. Durante a FASE DA LIC|TAçÃO ErOU EXECuçÃo CoNTRATUAL, o licitante estará
sujeito nos termos da Lei a penalidade de:

l. lmpedimento de licitar e @ntratar com a Uniáo, descredenciamento do SICAF pelo pÍazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no contraio, e demais
cominações legais, quando for convocado no prazo de validade de sua proposta, e não assinar o
contrato, deixar de entregar a documentaçáo exigida no Edital; apresentar documentação falsa,
ensejar retiardamento
exêcução no contrato,

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a

EM=lxNxVP,onde:
EM = Encargos moratórios devidos;

N = Números de dias entre a data
pagamento e a data do efetivo pagamento;

prevista para o

I = índice de compensação Íinanceira = 0,00019439; e
VP = Valor da pÍestação em atraso.

comportar€e de modo inidôneo, Íizer dedaração falsa ou cdruEr
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27.9. A aplicação das sanções, previstas neste Edital e seus anexos, nâo afasta eventuais
proces6os de responsabilização e aplicaÉo de penElidades deconentos da Lei no í2.846/20í3.
28. DAATADEREGTSTRODE PREÇOS:

2E.í. Após a publicação do resultado da licitação, as ficlta]rtes vencedoias e, se houver, as

dias úteis,
teráo o prazo de 5 (cinco)

Permanente
independentemente de convocaçâo,
de Licitaçáo - CPL (Órgão Gerenciador)

Registro de Preços
(Órgáo Gerenciador),

comparecerem perante a Comissão
assinar a Ata de Registro de Preços.

empresâs
os Órgáos

para
para

28.1.1, O prazo para assinar a Ata de Registro de Preços podeÉ ser pronogado em caso de
interesse público a ser devidamente justificado
nos autos do processo para registro de preços.

p€la Comissão Permanente de Licitação - CPL

28.1.2- Caso a convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços não seja emitida
dentro do período de validade da proposta, as licitantes Íicam liberadas dos compromissos
assumidos. A Administração poderá solicitar prorrogação por mais 60 (sessenta) dias antes de
Íindo o prazo de validade.

28.2. A recusa injustiÍicada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Pregos,
dentro do prazo estabelecido no SUBITEIUI 28,1, caracterizaÉ o total das
obrigações assumidas, sujeitando-a às sangóes previstas neste Edital.

28.2.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das ticitantes
remanescentes.

28.2.2. Na sessão de reaberfura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente c,om a
proponentê, obedecida a ordem crescente de preços das propostas nêmanesoentes, para que
seja obtido preço melhor.

28.3. A Atr de
representado pelo
classificadas para
Participantes.

será Íimada êntro o MunicÍpio de Porto Franco,
e os licitantes vencedores, e, se houver, as

Íormação do cadastro de reserva, para atendimento de demandas d

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da
data da sua publicação no Diário Oficial do Município.

28.5. A Ata de Registro de Preços náo obriga a Administraçáo Municipal a firmar as
cohtrataçõos que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitaçáo específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições.

29.í. Após a publicaçâo da resenha da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial os órgãos
públicos poderão uülizar o Sistema de Registro de Preços para contratação dos serviços
registrados, observadas as normas editadas pela Comissão Permanente de Licitação - CPL.

29.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e
entidades da Pública que não tenham participado do certame licitatório
("Carona'), mediante prévia consulta à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN
adesão, desde que devidamente comprovada a vantagêm e obgân adas aô r!@ clt

iI
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29.3. Os órgãos e entidades que do Sistema de Registro de Preços, quando
desejarem Íazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o prooesso adminisúativo
de adesãojunto à SECRETAR IA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do Municipio.
29.4. Caberá ao Íomecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de serviços

dos quânütativos registrados êm Ata, desde que esta pÍestação de serviços não
prejudique as obrigações anteriorÍnente assumidas.

contrataçôes adicionais não poderão exder, por órgão ou entidade, I 50%
cinquenta por cento) dos quanütativos dos itens registrados na ata de registro dê preços para o

órgáo gerenciador e órgão participantes.

O quantitativo deconente das adesões à ata de regisfo de preços não poderá exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços
para o Orgão Gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos náo
participantes que aderirem.

29.5. O fomecedor beneÍiciário se obriga a manter, durante o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços, todas as condiçôes de habilitação êxigidas nêsta licitação.

29.6. Os preços registrados podeÉo ser revistos êm dêcorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos sorviços regiskados, cabendo à

(Órgão Gerenciador) promover asSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN
necessárias negociações junto aos fomecedores.

29,6.1. Quando o prego inicialmentê registrado, por motivo
ao preço praücado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

superueniente, tomar-se superior

a) convocar o fomecedor
ao praticado pelo mercado;

b) frustrada a negociação,

visando à negociação para a redu@o de preços e sua

o fomecedor será liberado do compromisso assumido.
Não havendo êxito nas ne.,ociaçôes, o órgáo gerenciador deveÉ proceder à revogação

da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa, respêitada a lêgislaÉo relativa às licitações.

30.í. o fomsc€dor teÉ seu registro cancelado pala SECRETARTA MUNlctpAL DE
ADMINISTRAÇÃO (órgão gerenciadoi), quando:

a) as condições pÍBüstas no Edital dôstB Pregão a qu6 se ünorla o preço
registrado;

b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou
instrumento equivalente no prazo estiabelecido pela Administraçáo sem justiÍicativa aceitável;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tomar-se superior àqueles
praticados no mercado;

D :'l

19

e) houver razões de interesse público, nos teÍmos do art. 78, da Lei Federal no E.666/lg3;



Ubrica

.í1
-bro

o DE

à Fis.
o
L)

PAC {.

ay

t--

E -{ rrt

.-d

ura Municipâl de Porto Franco
Demétrio Milhomem - No l0 - Cêntro
ão - CEP ó5.970-000 - CNPJ: 0ó.208.94ó10001-24

one: 99 357t-225t

Í) forem âplicadas as sán
Lei Federal no 1O.52OI2OOZ;

no art. 87, da Lei Federal n" 8.666/93 ou no árt. 70 dâ

S) ocorrar fato supeÍveni6ntô, deconent€ de caso Íortuito ou força maior, que prejudiquo o
cumprimento da ata, devidamente comprovado e justiÍicado por razão de ínteresse público, nos
termos do art. 78, da Lei federal no 8.666/93, ou a pêdido do Íomecedor.
30.í.í. O cancelamento de registro nas hipóteses previías, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será Íormalizado por despadio da autoridade competente.
FII

\'/ 3í.2. Simples omissôes ou inegularidades sanáveis e inelevantes, assim entêndidas
que não alterem a substância das propostas, dos doqrmentos, bem como de suas validades

e aos Licitantês, poderáo ser relevadas.jurídicas, ê que náo causem psuím à Administração

3í.3. O
licitante,
proposta

de exigências Íormais não essenciais não importará no aÍastamento do
desde que seja possÍvel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
durante a real izafio da sessão pública do Pregão.

3í.1. A Prefeitura Municipal de Porto Franco reserva-se o direito de revogar total ou
parcialmente a presente licitação, tendo em vistia o interesse público, ou ainda anutá..;a por
ilegalidade, de ofÍcio ou mediante provocaÉo dê terceiros, não cabendo às licitantes o direito de
indenizações, salvo as disposições legalment€ previstas.

3í.4. os casos omissos neste aviso serão resolvidos pelo pregoeiro de acordo com a
Legislação pertinente.

3í .5._ A Prefeitura Municipal de Porto Franco reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as
sessõas relaüvas a oste Pregão e utilizar este meio como prova.

3í.6. É, faguttada ao Pregoeiro e/ou autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a
promoção de diligências destinadas à esclarecer ou à complementar a instruçáo do processo.

31.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas a favor da ampliação
da disputa entre os interessados sem comprometimento da segurança jurídica do' Íuiuro
Contrato.

3í.8. Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste Edital no Portal da Transparência,
em'Transparência/Licitações".

31.9. É competente o Íoro do JuÍzo Estadual da Seção Judiciária da Cidade de Porto Franco,
no Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitaçao.
3í.í0. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do inÍcio e incluir-
seá o dia do vencimento.

3í.1í. Na hipótese do processo licitatório sofrer suspensão, os przrzos de validade das propostas
ficam automaticamente pronogados por igual número de dias em que o referido processo estiver
suspenso.

31.12. Farâo parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante
vencedor que tenham servigo de base para o julgamento da licitação, bem como as condições
estabelecidas neste PREGÃO, independentementê de transcrição.

3í.í3. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.porloftanco.rm.ggvb,

20
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grahritamente na sede da CPL , na Praça Demétrio Milhomem, no 10, Centro, Porto Franco/MA,
estando disponÍvel para atend imento em dias úteis, das 08h às 12h.

3í.í4. São partes integrantês deste Edital os seguintês anêxos:

a) Anexo I - Termo de Referência;

b) Anexo ll - Minuta da Ata de Registro de Preps;
c) Anexo lll - Minuta do Contrato.
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Porto Franco/MA,30 de abnlde2O22.

Jailma Girqueira de
Pregoeira Oficla!
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1

1.1. Constitui objeto deste Termo de ReÍeÉncia o Registro de Preços para eventual e futura
contrataÉo de empresa para prestaçáo de serviços de Locação de VeÍculos Automotores para
atender as demandas de transporte do Município de Porto Franco/MA, conforme especiÍicaçôes
constante do Anexo-4.

2. JUSTIFICATIVA:

2.'|-. A prestação dos serviços de Locação visa atender os frequentes deslocamentos entre as
diversas Secretarias e a Sede Administrativa bem como utilização para Íiscalizações de obras e
serviços, transportes de materiais leves, viagens especialmente do TFD (Tratamento Fora do
Domicílio).

2,2. Considerando que a utilização de veículos sob o regime de locação desonera à
Administraçáo das despesas com manutençáo preventiva e corÍetiva, bem como das despesas
com reposição de peças e mão de obra para reparação e seguros, uma vêz que tais custos são
de responsabilidade da contratada.

2.3. A contrataçáo dos serviços de locaÉo de ônibus aqui descritos justiÍica+e pelo número
insuficiente de veículos nesta Prefeitura para atender a viabilização dos serviços de transporte
para o dêslocamento de alunos.

2.4. Cabe destacar que a não contratação acaÍretará sérios prejuízos para a
Pública, pois teria que comprar os veículos para complementar a sua frota, o que seria muito
oneroso-

I

o

-)t- (1
.b?u o §

CI

à Fls

MÍNIMo MoToR í25cc No MÍNIMo,
CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS, BI.
COMBUSTIVEL (GASOLINA gOU
ALcooL), coM oUtLoMETRAGEM
LIVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTíVEL
POR CONTA DO CONTRATANTE

MOTOR 1.0, 65 CAVALOS NO
MINIMo, TIPo 04 PoRTAS,
CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, BI-
COMBUSTíVEL (GASOLINA E/OU
ALcooL), coM QUILoMETRAGEM
LIVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL
POR CONTA DO CONTRATANTE

't0 12 R$ í.425,78 RS 171.093,60

12 R$ 2.99í,22 RS í.328.101,68

n fl

lll:lll o

1 MÊs

2 37MÊs

oc

.r=fJr.II=ijlnÍFriln
UNID. VL TENSAL

VEICULO TIPO PASSEIO, NO NIMO

A, NO
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CAMINHONETE DE
ABERTA/PICK.UP, CABINE
COM 04 PORTAS, AÓLEO DIESEL,
PoTÊNch MIN|MA 120 HP, TRAçÁo
4X4, COM CAPACIDADE DE CARGA
NO MINIMO 1.OOO KG, COM
CAPACTDADE PARA 05 (C|NCO)
PESSOAS COM QUILOMETRAGEM
LIVRE, SEM CONOUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL
POR CONTA

Fone: 99 3571-2251

MÊS 12 12 R$ í2.894,44 R$ 1.856.799,36

íf! 'ial,

v

3

4

CAMINHONETE DE CARROCERIA
ABERTA, CABINE SIMPLES, COM
CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS
COM OUILOMETRAGEM LÍVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMEUSTÍVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

MÊS 08 12 RS 8.056,73 RS 773.446,08

CULO TIPO IBUS SEM

5

CONOUTOR COM CAPACIDADE
MÍN|MA PARA 22 (vlNTE E Dors)
PASSAGEIROS DOTADO DE TODOS
OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
POR LEI QUILOMETRAGEM LIVRE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL
POR CONTA DO CONÍRATANTE

MÊS 02 12 R$ 13.199,66 R$ 3í6.791,84

VAN CONDUTOR

6

COM CAPACIDADE MíNIMA PARA 9 A
15 (QU|NZE) PASSAGETROS DOTADO
OE TODOS OS EOUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS POR LEI
QUILOMETRAGEM LIVRE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
POR CONTA DO CONTRATANTE

MÊS 06 12 R$ 13.376,66 R$ 963.11S,52

NTl CIA DE SUPORTE BASICO:

7

VEICULO DESTINADO AO
TRANSPORTE INTER+IOSPITALAR
DE PACIENTE COM RISCO OE VIDA
CONHECIDO, NÃO CLASSIFICADO
COM POTENCIAL OE NECESSITAR
DE INTERVENÇÃO MÉDICA
DURANTE TRANSPORTE ATÉ O
sERVrÇODE DESTINO, SEM
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

MÊS 01 12 R$ t1.166,66 R$ 133.999,92

AMBU DE SUPORTE BASICO:

l:l

VEICULO DESTINADO AO
TRANSPORTE INTER.HOSPITALAR
DE PACIENTE COM RISCO DE VIDA
CONHECIDO, NÂO CLASSIFICADO
COM POTENCIAL DE NECESSITAR
DE INTERVENçÃO MÉDICA
DURANTE TRANSPORTE ATÉ O
sERVtçO DE DESTINO, COM
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
CONFORME PORTARIA GM/MS 2048,

MÊs 01 12 R$ 11.166,66 R$ 133.999,92

DE 't1
AMBULÃNCIA DE SUPORTE
AVANCADO: VEICIJLO DESTINADO MÊS 01 12 R$ 12.5e133 RTll
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- .o. oha Ía!x4r.
AO ATENDIMENTO E
DE PACIENTES DE ALTO RISCO EM
EMERGENCIAS PREHOSPITALARES
E/OU OE TRANSPORTE INTER.
HOSPITALAR QUE NECESSITÂÍ\{ DE
CUIDADOS MEDICOS INTENSIVOS.
COM OS EQUIPAMENTOS,
MARERIAIS E MEDICAMENTOS
NECESSARIOS PARA ESTA FUNçÂO,
NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS

11

Fls.
Y
{')
Dr
o

§
§
o.

DÊ

5
b

PA tc

10

DE SUPORTE BASICO:
VEICULO DESTINADO AO
TRANSPORTE INTER+IOSPITALAR
DE PACIENTE COM RISCO DE VIDA
CONHECIDO, NÂO CLASSIFICADO
COM POTENCIÂL DE NECESSITAR
oE INTERVENçÃO MÊD|CA
DURANTE TRANSPORTE ATÊ O
SERVIÇO DE DESTINO, SEM
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

AM

4X4.

MÊS 01 12 R$ 11.166,66 R$ 133.999,92

11

VEICULO TIPO CAMIN
CABINE SIMPLES, MOTOR DIESEL,
POTÊNCIA: MINMO OE 160 CV, COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ABASÍECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

314

MÊS 02 '12 R$ í4.09r,66 R$ 338.199,84

12

TOCO 4x2; CARACTERISTTCAS NO
MÍNIMO DE: CAPACIDADE DE
CARGA: 10.000; COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTIVEL POR CONTA DO

VEICULO TIPO

MÊS 01 12 RS't4-211,08 R$'170.532,96

13

CONDUTOR COM CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 22 (VINTE E DoIs)
PASSAGEIROS DOTADO DE TODOS
OS EOUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
POR LEI QUILOMETRAGEM LIVRE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL
POR CONTA DO CONTRATANTE

IBUS SEM

MÊS u 12 R$ í3.199,66 R$ 633.58:1,68

14

SEM CONDUTOR COM CAPACIOADE
MÍNIMA PARA 42 (QUARENTA E
DOS) PASS^GEIROS DOTADO DE
TODOS OS EOUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS POR LEI
QUILOMETRAGEM LIVRE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTíVEL
POR CONTA DO CONTRATANTE

TIPO IBUS

MÊS atn 12 R$ 13.699,99 R$ 328.799,76

Í5
CULO TIPO VAN/KOMBI SEM

CONOUTOR COM CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 9 (NovE) MÊS 1240 R$ 3.190,00
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OS EQUIPAMENTOS
POR LEI OUILOMETRAGEM LIVRE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
POR CONTA DO CONTRATANTE

1.

4.1. O valor total estimado da contratação pertaz a importÍincia R$ 8.964.668,04 (oito
milhõos, no\rcoântos e ssssênta e quatro mil, soiscentos ê sessenta e oito roais ê quátÍo
centavos), tendo como parâmetro os preços oonstantes da ata de registro de preços.

5. DAENTREGAEPRESTAçÃODESERVIçO

5.í. A Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato solicitará os veículos à
CONTRATADA, via telefone ou e-mail, por meio de Ordem de Serviço, com antecedência
máxima de 24 (vinte e quatro) horas, os quais devem estar à disposição da Contratante no

\7 prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas nos locais indicados, com os respectivos
certificados de registro de licenciamenlo em dia com a legislação de tránsito, bem como demais
documentações exigidas por lei para transitiar com veículos em tenitório nacional.

5.2. Os veículos contratados ficarão à disposição da Prefeitura durante às 24 horas do dia, de
domingo a domingo, sendo recolhidos em suas dependências quando não estiverem a seÍviço.

5.3. Os serviços serão prestados por veículo/mês.

5.4. A entrega dos veículos deverá oconer na sede da SECRETARIA MUNICIPAL
SOLICITANTE, a partir das 8:00 (oito) horas do primeiro dia de locação;

5.5. A devoluçáo dos veículos dewÉ oconer na SECRETARIA MUNICIPAL SOLICITANTE,
a partir das 8:00 (oito) horas do dia subsequente ao último dia de locação;

5.6. Os veículos contratiados, só poderão sêr dirigidos por pessoas habilitadas e devidamente
autorizadas.

5.7. Os serviços poderão ser executiados em caráter emergencial, independentemente da
hora ou dia. Nesta hipótese, o ãtendimento por partê da CONTRATADA deverá ocorrer

r- imediatamente após a solicitação.

5.8. Os veículos deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA dentro dos padrões de
manúenção pertinentes, podendo a PrefeiUra exigir o seu rigoroso cumprimento, inclusive das
instruções contidas no manual do veículo;

5.9. Os veícrulos deveráo estar equipados com os e equipamentos de segurança vigentes no
Código Nacional de Trânsito.

5.10. Caso os veículos colocados a disposição da Prefeitura sejam de versóes superiores às
citadas, bem mmo possuam acessórios adicionais, seráo acêitos, desde que não haja custos
adicionais para a mesma.

5.'t Í. Nos casos dê acidentes automobilÍsticos, incidentes, sinistros de modo geral, roubos,
furtos, ou qualquer outra ocorrência que venha a causar danos aos veículos locados, por culpa
ou não da Prefeitura e de seus prepostos, o CONTRATANTE se limitará a providenciar a deúda
comunicação para elaboração do Bolêüm de Oconência. A remoção, despesa com guinchos,
franquias de seguro, se for o caso, e outras despesas relativas aos veículos §niçüg,doa

n
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5.í2. Nos preços deveráo já
'0Y

e inclusos todos os custos diretos e indiretos,
êncargos, tributos, transporte, seguro, contribuições obrigaçóes sociais, trabalhistas e
previdenciárias e outros necessários ao cumpri mento integral do objeto da licitação.
5.13. As Secretarias Municipais de porto Franco/MA não se obriga adquirir os itens
rêlacionados do licitante vencedor, nêm nas quantidades indicadas no ltem 03 deste termo de
referência, apênas, se houver necessidade da prestação dê serviços
5.14. DA DOS SERVTÇOS DOS VETCULOS PARA O
TRAI{SPORTE

a) DAS ESPECI

ESCOLAR:

FrcAÇÓES MíN|MAS DOS VEICULOS:

a.1 O transporte escolar público deve ser oferecido nos termos da ABNT NBR í5570, de 2009.
Com efeito, todos os vêículos deverão atender ao contido no Código de TÉnsito Brasileiro
CTB; às Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito e Resolução no í do Conselho Nacional
de Metrologia à Resolu@o no OS/CN/FNDE, de 28 de maio de 2015 e ao

\-, disposto à NBR 1402212006, da ABNT.

a.2 Autorização omitida pelo DETRAN/MA

Os veÍculos somente poderão circular nas vias com autorização do órgão exêcuüvo de tÉnsito,
exigindo-se:

l. registro como veículo de passageiros;

ll. inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;

lll. pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia
altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da caroçaria, com o dístico
em preto, sendo que, em caso de veículo de canoçaria pintada na cor amarela, as cores aqui
indicadas devem ser invertidas;

lV. equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

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

Vl. cintos de segurança em número igual à lotação;

Vll. outros requisítos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

a.3. Resistência estrutural

Os veículos devem ser submetidos a testes estruturais quanto à resistência em caso de impac{o
frontal, impacto na traseira ou impac.tos laterais e ao ca
chassis, oom presença de fortes longarinas estruturais.

a.4 Poltronas

potamento; Deverão ser montados sobre

A montagem das poltronas deve seguir o sentido de marcha do veículo. Ademais, todas
deveÉo possuir apoio de cabeça revestido com material macio, embonachado, estofado ou
equivalente; local adequado para a acomodação dos pertences dos estudantes (mochilas), na
parte inferior das poltronas; apresêntar ancoragem resistente; devêrão ser estofadas, com
revestimento em material sintéüco.

a.5 Cintos de SegurançB

Os cintos de segurança deverão obedecer à Resolução no 48 do CONTRAN, de
:.:i-':''-'a -'
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pollrona do condutor deverá ser cinto dB 3 pontos e as demais deverão apresentar
cintos de segurança subabdominaís.

a.6 Janelas

As janelas do salão de passageiros deverão ter abertura máxima de 100mm ê aprcsentiar
martelo de segurança e/ou alavancas nas janelas para utilização em situaçóes de emeigência.
a.7 Degraus

Todos os degraus deverão ser revestidos em material antidenapante.

a.8 Portas

As portas deverão ser acionadas no posto do motorisüa, através de sistema servo mecânico
(pneumáüco,

L

dí

elétrico ou semelhante), com a presença de trava para liberação do
co em caso de emergência, devidamente sinalizado. As dimensões

acionamento
mínimas da
as quais ao

servo medni
porta de serviço devem ser de 1,800mm de altura, 550m de vão livre de
serem acionadas deveÉo emitir sinal sonoro e luminoso.

a.9 Conedor central de circulação

O conedor de circulação deve ter no mínimo 350mm de largura.

a.'10 Altura intema

Todos os ve

A altura intema que possibilite ao passageiro se deslocar em posição vertical, sem que esteja
curvado, com o mínimo de í800mm.

a.1í Tacógrafo (ârt. í05, CTB)

Em atenção à norma disposta no art. í05 do Codigo de TÉnsito Brasileiro, todos os veÍwlos
devem ser equipados de fábrica com tacógrafo (registrador inalteÉvel de velocidade e tempo),
para fiscalização e registro de abusos na condução do veÍculo.

a.12 Acessibilidade

ABNT, NBR
ículos destinados às rotias de acessibilidade deverão cumprir as
n.14O22, de 2006.

a'13 Vida útil dos veículos A idade máxima dos ônibus destinados ao transporte escolar não
podêrá ultrapassar 10 (dez) anos, de modo a garantir bom prazo de vida útil dos veículos.

da

6.

6.'1.

7.

A lidtação utilizada teÉ como critério de jutgamento o MENOR PREÇO pOR ITEM.

de sua inteira

a) Apresentar os veÍculos, objeto deste Termo de Referência à Coordenação de Transporte nos
dias e hora marcado, para vistoria.

preventivas e conetivas dos veÍculos, incluindo lavagem e lubriÍicação,
responsabilidade.

b)As
serão

c) Os veíollos deverão receber manutençjo regular, de acordo oom as noÍmas estabelecidas
pelo fabricante, devendo na ocasião sêr substituÍdo por outros em perfeitas condições de uso e
traÍegabilidade em conformidade com objeto deste teÍmo.

d) Colocar adesivos nas portas dianteiras com os
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA e

seguintês dizeres: "A SER§/|çO
BBm;coirEi.o
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dos veÍculos com Logotipo
Prefeitura.

quando os mesmos estiverBm a §erviço da

e) Subsütuir, imediatamente, os veículos por outros equivalentos, quando estes não
apresentarem condiçôes de uso em face de deficiências que Íorem constatadas, bem como
forem recolhidos pam as manutençõês pr€ventivas ê/ou conetivas, acidentos revisôes ou
outros impedimentos, ainda que por motivos alheio à sua vontade. Caso a contratada não
proceda dessa forma (substituindo imediatamente os veículos), a PreÍeitura poderá locar
veículos em iguais condições ou similares aos contratados, caso em que a CONTRATADA
arcará cú as despe§as totais desta locação, sem nenhum ônus para a Prefeitura.
f) Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas,
emplacamênto, licenciamento, seguros ê multas do não cumprlmento dêssas e
qualquer ônus fiscal de origem federal, estadual e municipal, qualquer responsabilidade judicial
ou extrajudicial que lhe seja imputável, inclusive rêlação a terceiros e todes as operaçôes

g) Manter, permanentemente, nos veÍculos locados suas documentações dêvidamente
legalizadas.

h) Responsabilizar-se para que nos veículos tenham, sêmpre em perÍeitas condições, todos os
equipamentos êxigidos por Lei.

i) Subslituir de imediato qualquer veÍculo quando constatada inegularidade que possa resultiar
em acidente, em especial aquelas associadas à segurança dos paÀsageiros e do veículo.
j) Manter o veículo devidamente revisado e com aspecto de limpeza e higiene, nas partes
intemas e externas, munido de todos os acessórios exigidos pelo Código Naciónal de Trânsito.
k) Reunir-se, sêmpre que necessário, com o responsável pela coordenaçáo de Transporte da
Prefeitura para tratar de assuntos pertinentes ao contrato.

l) lndicar preposto no local de at€ndimento dos veÍctlos com poderes para resofuer problemas
que porventura venham a ocorer.

auxiliares ou complementares necessárias ao seu uso.

m) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal ou a terceiros
resultantes da Execução dos Serviços

n) A conúatada deverá manter, durante a vigência do contrâto, as condiçôes de habilitação e
qualiÍicaÉo necessárias para a contratação com a Administração Pública, apresentando
sempre que exigidos, os comprovantês de regularidade Íiscal, jurÍdica, técnica e econômica e
conforme dispões o inciso Xlll, do aftigo 55, da Lei no 8.666/1993.

Flii]

7.1. PARAOTRANSPORTE ESCOLAR:

a) A Consatada Íica obrigada a mantff os veÍculos, equipamentos e materiais necessários ao
bom desempenho da prestação do serviço em perfeitas condições de limpeza, uso e
manutenção necessárias à execuçáo dos serviços;

b) Os veículos deverão estar em conformidade oom as normas expedidas pelo CONTRAN/
DENATRAN e DETRAN. Adequar os veÍculos que serão disponibilizados ao transporte escolar,
de acordo com as normas de segurança para transporto de alunos;

c) Fica vedada a aposigão de inscriçóes, anúncios, painéis decorativos e pinturas nas áreas
do veÍctlo;
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trabalhistas, previdenciária, liscais, seguros e
o pagamento de todo e qualquer tributo que sejado contrato, isentando a CONTRATANTE qualquer

veículo§), a
caso 6m quê
ônus para a

,1

e)A conhatada deverá fomecer o serviço de transporte escorar de aoordo com asespecificações descritas neste termo de rLÍerência, caso oontrário devêrá substituí-los aqualquer tempo e sêm custo para a Contratante.

h) A contratada deveÉ acatar a todas as exigênciâs da secretaria Municrpar de Educação,sujoitiando-se à sua ampla .e irre_súíta nscaÍzação, prestando todos os escrarecimentossolicitados ê atendêndo às reclama@es Íormuladas.
i) Executar fielmente o contrato, de acordo com as Clausulas avençadas.
i) A CoNTRATADA deverá ,?"rry! a disponibitização iniciar do(s) veÍcuro(s) apropriados) parao transporte, disponibirizando também o(si funcionáriotsl necesiàÍoi"j. 

-'-'-' -''-

Q Caso a conúatrada não proceda dessa Íorma (substitrindo imediatamente osPrefeitura poderá locar veÍculos em iguais condiçfes ou similares aosa CONTRATADA arcaÉ com as despesas totais desta locaçjo, sem nenhumPrêf6iture.

g)A conúatada dev€É manter, durante a vigência do contrato, as condiçôes de habilitação equalificaçáo necessárias para a cohtrâtração com a Administraçáo Pública,
sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e ec,onômica edispões o inciso Xlll, do artigo 55, da Lei no 8.666/1993;

k) Arcar oom as despesas com funcionários, manutenção e abastecimentos veícülos além detodos os insumos necessários para a prestação dos serviços incluÍdos gastos com ftete e/outransporte carga e descarga, encargos fiscaís, comerciais, sociais, trabalhistas, seguros equaisqueÍ outras dêspesas dêconentes da prestaçáo do serviço, uma vez que o(s) sêu(s)empregado(s) não manterão nenhum vínculo mpregatício com a CONTRAÍANTE, ressalvandoa Contratantê de qualquer ônus decorrente do contrato;
l) Adesivar todos os veículos da forma que segue: "A SERVTÇO DA pMpF - SEMED" tamanho30 crn x 50 cm, nas laterais, além de uma numeração que seÉ fomecida, após realização dalicitação, além do disposto no art. í36 do CTB.
mlRçi9t1ar os veícuros junto go. sejor d-9 transporte escorar deste município. caso haiasubstituição de veículo, a contratada deverá inÍormar ao setor supracitado no pãio máÍmo de05 (cinco) dias conidos.

n) A contratada Íica obrigada a aceitar acréscimos ou decréscimos que se Íizerem no serviço detransportê escolar, até 2ío/o do valor inicial do contrato, quando houver necessária modiÍicaÇáodo contreto em deconência de acréscimo ou diminuição de quantidade, nos lim ites permitidospela Lei 8.666/93 e suas alteraçôes

o) A contratada não deveÉ transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidasno contrato;

p) A contratada deverá manter atualizado o Termo de Autorização para o veÍculo executiar oserviço de transportê escolar, emiüdo pelo DETRAN. O documento deverá ser apresentado aoSetor de Escolar da SEMED. A

29

veÍculo, em local visÍvel.
deverá estar llxada na parb inEnn
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quando

prestações

prevenüva e

i-. or)
g

deverão receber manutenÉo regurar, de acordo com as normas estabêrecidas
devendo na ocasiáo ser subíitúdo por outros 

"n, 
pàrf"itr. 

"""Jiç"* 
oé ,-r" 

"em conÍormidade com objeto deste termo.
s) Trocar os pneus dos veículos qu_ando a profundidade remanescente do desenho da banda derodagem aüngir í,6 mm conforme Resoru$o o" cóúinru.r no 5s8/80.

seÉo de sua inteira responsabilidade.
dos veículos, incluindo tavagem e tubrificação,

r) Os veículos
pelo fabricante,

sob sua exdusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas,emplacamento, licenciamento, seguros e multas consequentes do não cumprimento dessas equalquer ônus íiscal de origem federal , estadual e municipal, qualquer responsabilidade judicialextrajudicial que lhe seja im inclusive em a têrceiros ê todas as

0

OU

v)

auxiliares ou
putável relação operaçõescomplementares necessárias ao seu uso.

u) Ma permanêntemente, nos veícuros locados §uas dod,mentaçôes devidarnentelegalizadas.

para que nos veículos tenham, sempre em peúeitas condiçóes, todqs osexigidos por Lei.

w) Manter o veículo devidamente revisado e com aspecto de limpeza .r, higiene, nas partesintemas e ertemas, munido de todos os acessórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.
x) Reunir-se, sempre que necessário, com o respon sável pela Coordenaçáo de Transporte daSecrêtaria Municipal de lnftaestrutura da ta para tratar de assuntos pertinentes aocontrato

y) lndicar preposto no local de atendimento dos veídlos com poderes para resolver problemasque porventura venham a ocorer.

PreÍeitu

z) Responsabilizar-se por qu,aisquer danos causados a preÍeitura Municipat ou a terceirosresultantes da Execução dos Serviços.

aa) submeter os veícuros à vistoria técnica no Departamento de Transito -solicitado pelo Fiscal do Contrato durante a execuçãf àntratual.
bb) Manter os veículos de acordo. com.os requisitos exigidos pera regislação de trânsito edemais normas aplicadas à espécie, incrusive qúàriã-ã, novâs disposições regais que venhama ser editadas.

II
a) Proporcionar todas as Íacilidades paÍa que a CONTRATADA possa desempenhar osserviços, por meio dos profrssionais, dentro das noÍmas do Contrato.
b) Requisitar os serviços contratados, através da emissâo de e pranejar aseventuais.

c) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, assegurando_se, de formaconetiva, da prestração dos serviços.
d) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pera GONTRATADA.
e) Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verilicar a prestaçáo dos

das exigências contratuais.

30
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g) comunicar à GoNTRATADA toda e qualquer oconência retacionada com a execuÉo doserviço.

h) Realizar, através do Fiscalde Contrato, os controles de demanda de utilização dos serviços,devendo tais registros constarem em documentos especíÍicos, atualizados mensalmente eintegrados nos autos do processo de pagamento.

i) Efetuar o pagamento à GqJ{TRATADA pelos serviços prestados, nas condições e preçospactuados, à vista da Nota Fiscal/Fatura, devidameni" atestaáá, depois de constatado ocumprimento de todas as formalidades e exigências contratuais.
j) Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento das\,. obrigaçôes assumidas pela CONTRATADA.

k) O contrato seÉ acompanhado e fiscalízado por um representante da Administração
especialmente designado, conforme o art. 67 da Lei g.666/93.

l) Para os veículos do transporte escolar será designado pela Secretaria Municipal deEducação de Porto Franco - MA, participantes da reÍeridã contiatação, um Fiscal/Gestor para
os contratos que deverão acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, de acordo com asespecificações e quantidades contidas neste Termo de R-eÍerência, ds forma a assegurar opeÚeito cumprimento do ajuste, por meio de um servidor designado, na forma do art. 67 e 73 daLei no 8.666/93.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9'1.. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a paftir da data deassinatura do Termo de Recebimento dos Serviços, medianie apresentação de Nota Fiscal,
acompanhada dos seguintes docurnentos:

a) Cópia da respectiva Ordem de Serviço;

\-, b) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros- junto a Seguridade Social- CND/INSS.

c) CertiÍicado de Regularidade do FGTS;

9-2- Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, oprazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
9-3. A Prefeitura Municipal de Porto Franco se reserva ao direito de recusar o pagamento se,no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificaçoes abrãs"nt"O". 

"aceitas.

9.4. O pagamento será efetuado, mediante liquidação da Nota Fiscal por transferência
bancaria ou deposito em conta conente do fornecedor, uma vez satisfeitas às condições
estabelecidas no Edital e contrato administrativo.

,a

0 Exigir o imediato afastame ição de qualquer empregado ou preposto daCONTRATADA que não mereça no trato dos serviços, que produza @mplicaçõesa
para a supervisão e fiscalização e que adote postura inconveniente ou incompatÍvel com oexercício das atribuições que lhe foram designadas

9.5. Não serão efetuados qua isquer pagamentos à Contratada enquanto pendente deliquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência
contratual, inclusive, sem que
monetária

isso gere direito ao reajustiamento do preço ou

3í
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10'3' A subcontratada não teÉ nenhum vínculo financeiro com a CoNTRATANTE e estaÉobrigada a aceitiar suas decisôes.

íí. DASPENALIDADESCONTRATUATS

í 1'1' Se a licitante vencedora, injustificadamente, rêcusar€e a assinar o instrumentocontratual' a sessão poderá ser retomâda e as demais licitantes ctramaoas na ordem crescentede preços para negociação, sujeitrando-se o proponente aesiitente as s"lulnies penalidades:

\-, a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Porto Franco/MA, pelo prazo de até 0S(cinco) anos;

b) multa de 1oo/o (dez por cento) do varor globar da proposta, deüdamente at,arizada.

! 2, o 
. 
atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste certame sujeitaÉ aContretada à aplicação da segnrinte multade mora:

a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota deEmpenho, em caso de atraso na execução do objeto ricitaoô, ãlurzã ÚJáministraçao, até olimite de lOYo (dez por cento);

íí'3' Além da multa aludida no item anterior, a 
-contÍatante 

poderá aplicar as seguintessanções à contratada, garantida a prÉvia e ampla oetesa, naã tripátérãr oãín"r"cuçâo total ouparcial do Contrato:

a) advertência escrita;

b) multa de 1oo/o (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) suspensão temporária de particípação em licitação com a Administraçáo, pelo prazo de até.- 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquantoperdurarem os motivos.determinantes da punição.ou até que 
"+ p.íãio" a reaoiiitãçaãperante a pópria autoridade que aplicou a penalidade.

1í.4. .As sanções preüstas nas alíneas "a", "6's,d, poderão ser aplicadas conjuntamente coma prevista na alínea "b".

íí'5'.. CabeÉ ao responsável pelo recebimento do objeto licitado propor a aplicação daspenalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, 
"pr""ãr*ãnaã 

ptr.r que jusüÍiquem
a proposição.

íí'6' As multas deveÉo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos conlados dadata da notificação, em conta bancária a sei informada pà6 ó;sil $üià;i;
1'l'7. o valor da multa podeÉ ser descontado dos pagamentos ou oobrado diretamente daContratada. amigável ou judicialmente.
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í 0.1. O Contrato não
, no todo ou em parte, a não ser comprévio e exprêsso consenümento por escrito do CONTRATANTE e sempre medianteinstrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial.
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í í.8. O licitante quo ensejar o retardamento da êxêcüção do certame, não mantiver aproposta falhar ou fraudar na êxecução do comportar-se de modo inidôneo, lizerContrato
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garanüdo o direito pÉvio da citação e da ampladefesa, ficaÉ impedido de liciüar a oontratrar com a Administração, pêlo prezo de até 05 (cinco)anos, ênquanto perdurarem os motivos dêtêrminantês da punição ou até que sêja promovida areabilitação perante a própria autoridadê que aplicou a pênalidadê.
íí.9. CabeÉ ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação daspenalidadês prêvistas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justiÍiquem
a pÍoposiçáo

1 1.í 0. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras
hipótêsês legeis, quando:

a) prestar os serviços em desconformidade com o especificado e acêito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o sêrviço r.cusado pêla Contratant';
c) descumprir os pÍazos e condições previstas neste Termo.
12.

í2-í. Quaisquer esclarecimentos sobre os serviços a serem prestados poderão ser prestados
pela PreÍeituna Municipal de Porto Franco/MA.

í3. PRAZODEUGÊNCÁ
13.1 O contrato terá vigência por .12 meses, a contrar de sua assinâtura, podendo ser
por iguais e sucessivos perÍodos, através de termos aditivos, conforme d isposições do art. 57
da Lei no 8.666/93 e suas alte ra@es posteriores, com redação dada pela Lei no 9.648/98.

Porto Franco/MA, 07 de março de 2022.

DE MEOEIROS LINS
Secretario Adjunto de lnfraestrutura e Mobilidade Urbana

C
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ANEXO II

{iltNuTA DA ATA DE REGTSTRO OE PREçOS)

ATADE REG|STRO DE PREçOS W_Jtr022

ESPECTFTCAçÔES, QUINTITATVOS E FORNECEDOR

trg t-

ô

O MUNICÍPO DE PORTO FRANCO, pessoa jurídica de direito publico intemo, inscrito no
CNPJ/MF sob o no. 06.208.94610001-24, com sede e foro na praça Demetrio Milhomem, 10,Centro, na cidade de Porto Franco/MA, através da SECRETARIA MUNICTPAL DE

neste ato representada pelo Secretário de AdminisúaÉo, Sr. Raimundo
Antônio Araújo Banos, Ordenador de Despesa, Decreto Munici pal No. 004/2021, portador da
cédula de identidade RG n.o 0503225í20í3-9 SSp/MA, inscrito no CPF sob o n.o 215.867.483-
00, no uso de suas atribuições, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão,v na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS no OO2âO22, publicado no Diário Oficiat do
Estado do Maranhão em X)(/X)íXX, Processo Administrativo no o28t2O22§M^, RESOLVE
registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstias
no Edital, as partes às normas constiantes na Lêi no 8.666, de 21 de lunho de
Í993 e suas alterações, Decreto no 7.892, de 23 de janeiro dê 20'13, Lei Federal no í 0.520, de
1 7 de julho de 2OO2, em conÍormidade com as disposições a seguir:
1

1-1- A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contrataçáo
de empresa para prestação de sewiços de Locação de Veículos Automotores para atender as
demandas de transporte do MunicípÍo de Porto Franco/MA, conÍorme especiÍicações constantes
neste Termo de Referência - Anexo ll, do Edital do pregão Eletrônico nà oozlzózz, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de trans'crição.
2.

Dados do fomecedor dassiÍicado

2.1. Do preço
na proposta.

registrado, especiÍicações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas

2-2

Secretaria Municipal de Administração -SMA; Secretaria M.uni$rcI ge

CNPJ/MF no: Razão Social:

CEP:

Fax:

Representante:

Endereço:

TeleÍone:

Endereço Eletrônico:

RG no Exp./UF: CPF no

Preço Unit.

1 xxx xxxx xxxx xxxxxx
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Municipal de lnfraestrutura e Mobi
SME.

- SINFRA; Secretaria Municipal de Educação -
2-3. Do quantitativo por órgão participante

Item
1 xxxxxxxx xx n{l

|] sÍTs SE
xx

3. DADE DAATA
3.í. A validade desta

a

assinatura, não podendo
Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir dê sua
ser prorogada.

4. DA GERÊNCA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS
4.1. CabeÉ à SECRETARTA MUN|C|PAL DE ADMTNTSTRAÇÃO
no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade
no 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

o gerenciamento desta Ata,
cotr as normas do Decreto

5.

5.r. os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatárircs desta Ata.
5-2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os
materiais com preços iguais aos do licitante vencêdor, estiio relacionados na ata de realizaçáo
da sessão pública do Pregão Eletrônicn no 00212o22, que é parte integrante desta Ata de
Registro de Preços, independentemente de transcrição.

6. DA UTILIZAçÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de
obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua

6.í- A presente ata implica em
publicidade, Ícando o fomecedor
validade, dentro dos quantitativos estimados.

O ajuste com os Íomecedores registrados seÉ formalizado pelos interêssados medíante
assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico no
ooa2022

Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP podeÉ firmar contrato
com os fomecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a
recusa daquel€ em Íomecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgÉlos participantes.

O fomecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocaçpo,
a assinatura do contrato.

6.5. Caso o fomecedor classiÍicado em primêiro lugar nâo cumpra o prazo estabelecido ou se
necuse a executar o fomecimento, terá o seu registro de preço cancelado sem prejuízo das
sançôes previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante
comunicaÉ ao órgão gestor, a este convocar sucessivamente, por ordem de
classifi cação, os demais fornecedores.

O detentor do registro de preços, durante o prazo de vatidade desta Ata, fica obrigado a:

Atender os pedidos efetuados pelos órgão participantes do SRP;

Fomecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas
participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;

6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão
."-..-.--.-...',-.--..-,".-.-

6.6.í.
6.6.2.
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de lirmar contratos doconentês da Ata de
Gerenciador.

J

do registro de preços sobre a
(carona).

não participantê em aderir à presente Ata

7. DAADESÃOAATADE REGISTRO DE PREÇOS
7.1- PodeÉ utilizar-se da Ata de Regisúo de Preços os órgãos participantes ou qualguer
outro Órgão/Entidade da Adm inistração Pública que não tenha participado do certame
deste Edital, mediante prévia oonsulta a SECRETARTA MUNtCtpAL DE ADMTN
orgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitado o limite
contido no Decreto Federal no 7 .892, de 23 de janeiro de 201 3.
7.2- Os órgãos e entidades que não participaram do Regisüo de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de , deverão manifestar seu interesse junto a SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMIN para que esta indique os possíveis Íomecedores e
respectivos prcrços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
7.3. O fomecedor regisüado Íica

7-1. Caberá aos fomecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomecimento aos nâo
participantes que solicitem adesáo à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo previsto,
desde que este fomecimento não prejudique â-H obriga@es anteriormente assumidas,
respeitado o disposto no Decreto Federal no 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

achada

Porto Franco (MA), _ de de2022.

!-51. As solicitações de adesão, concessão de anuêncía peto Íomecedor e autorízação do
órgão gerenciador serão realizadas por meio de ofício emitido pela presioência áo àrg-ão
gerenciador.

8. DAS CONDTçÕES GERAIS

q.í... A" condições gerais do Íomecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obriga@es da Administração e dos fomecedores registrados, sánçôes e demais
ggndt-Coes do ajuste encontram-se deÍnidos no Termo de Referê.-ncia e no Editat do pregão
Eletrônico OO2|2O22.

9. DA DTVULGAçÃO

9.í. . A publicação resumida desta Ata de Regisfo de Preços no Diário Oficial do Município,
que é condiçáo indispensável para sua eficácia, seÉ providenciada pelo órgão Gerenciador até
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, nos termos da lei.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e
em ordem, vai assinada pelas partes.

H

,l..il
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coNTRATO|o no22
PROCESSO N.o o28no2í2

privado, inscrita no C.N.P.J sob o n.o
cidade de
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ANEXO l[

PREGÃO ELETRÔNrcO N.O (XI2I2IO224PL
(M|NUTA DO CONTRATO)

L
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7
b
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CoNTRATO,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOFiES.
OUE ENTRE SI CELEBFIAM O MUNrcíHO DEPORTOFRANCOEAEMPRESA

NA FORMA ABAIXO.

O MUNICIP|o DE PORTO FRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o no. 06.208.946/0001-24, com sede e foro na Praça Demétrio Milhomem 10,Centro, nesta cidade de porto Franco/MA, neste ato representado(a) pelo(a)

Secretário(a ) Municipal de Ordenador(a) de Despesaatravés do Decreto Mun icipal_, portador(a) da Cédula de ldentidade RG
n.o , inscrito(a) no CPF sob o n.o residente e domiciliadona_, nesta cidade de porto Franco/MA doravante denominada
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa pessoa jurídica de direito

com sede na ne
neste ato represêntiada por sêu representante

leoal
no CPF sob o n.o
de

portador da cédula de idenüdade RG n.o tnscrito
residente e domiciliado na na cidade

doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado opresente CONTRATO, originado através do Processo Adminlstrativo n.o 02812022-5MA.
dêcorÍente da licitaÉo na modalidade, pnegão no. OOZ,í2O22 - GPL, na forma eleúônica, TlpO
MENOR PREÇO POR |TEM, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento,\- indêpendentemente de transcrição na parte em que com este não conílitar, resolvem, de comum
acordo, celêbrar o presentê Conúato, sub
Lei Federal no 1O.52OI2OO2, pelo Decreto
suas alterações.

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

metendo as partês aos preceitos legais instituídos pela
no 7.89á/2013 e Lei no 8.666, de 21 de junho 1993 e

{.1' o presente el)ntÍErto tem por objêto a contrErtação dê êmprese para prestação de
:9rvt99s de Locação de VeÍculos Automotores para atender as demandas de transpórte do
Município de Porto Franco/MA, conÍorme as especílicações constantes do Termo de Referência
e Anexos, e em conformidade com o pregão Eletrôniéo no. oo2l'iloa2GpL e seus anexos, que
independente de transcriçâo integram êste instrumento para todos os Íins e efeitos legais.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRTGAçôES
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: CON ções da CONTRATADA:

g) Manter, permanentementê, nos veículos locados suas
legalizadas.

itura Municipat de Porto Franco
a Demétrio Mithomem - N. l0 - Centro

rânhão - CEP 65.970-000 - CNpJ: O6.ZOg.946lOOOt_24

documentaçôes devidamente

DlrFatrut^

PORTC»
FBAâJFP

a) Apresentar os veÍculos, objeto destê Termo de Referência à coordenação de Transporte nosdias e hora marcado, para vistoria.

b)As manutenções preventivas e conetivas dos veículos, incluindo lavagem e lubrificação, serão
de sua inteira responsabilidade.

c) Os veículos deverão receber manutenção regular, de acordo com as normas estabelecidaspelo fabricante, devendo na.ocasião ser substitu-ído por outros em perfeitas 
"onJiç0"" 

de uso etrafegabilidade em conformidade com objeto deste termo.
d) colocar adesivos nas portas dianteiras com os seguintes dizeres: ,A sERVrÇo DAPREFEITURA MUNICTPAL DE poRTo FRANCO/MA e tog-otipo da mesmã,,. Bem como, o uso
dos- v.eÍculos com Logotipo só seráo permitidos quando -os 

mesmos estiverem a serviço daPrefeitura.

e) Substituir, imediatamente, os veículos por outros equivalentes, quando estes não
apresentiarem condições de uso em face de deficiências que forem consiatadas, bem como
forem.recolhidos para as manuten@es preventivas e/ou conetivas, acioentes, iãvÉões ou outros
impedimentos, ainda que por motivos alheio à sua vontiade. Caso a contratada não proceda
dessa forma (subsütuindo imediatamente os veíanlos), a Prefeitura poderá làcar veículos em
iguais condições ou similares aos contratados, caso em que a coNiRATADA arcará com as
despesas totais desta locação, sem nenhum ônus para a prefeitura.

Í) Assumir, sob sua exc'lusiva responsabilidadê, o pagamento de todos os impostos, taxas,
emplacamento, licenciamento, seguros e multas consequentes do não cumprimento dessas e
qualquer ônus Íscal de origem federal, estadual e municipal, qualquer responsabilidade judicial
ou extraiudicial que lhe seia imputável, ínclusive em relação a terceiros e todas as operações
auxiliares ou complementares necessárias ao seu uso.

h) Responsabi[zar-se paÍa que nos veículos tenham, seÍnpre em perfeitas condiçôes, todos os
equipamentos exigidos por Lei.

i) Subsütuir de imediato qualquer veÍculo quando constratada inegularidade que possa resultar
em acidente, em especial aquelas associadas à segurança dos paslageims e áo vãículo.
j) Manter o veÍculo devidamente. revisado ê com aspecto de limpeza e higiene, nas peÍtes
intemas ê extemas, munido de todos oe acessórios exigidos pelo Cóãigo Nacio,-nal de TÉnsito.
k) Re.unh-se, sempre que necessário, com o responsável pela coordenação de Transporte da
Prefeitura para tratar de assuntos pertinentes ao contrato.

l) lndicar preposto no local de atendimento dos veículos com poderes para resolver problemas
que poÍventura venham a o@rrer.

m)Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal ou a terceiros
resultantes da Execução dos Serviços

.*-t-!:-..-!:ar:._."
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n) A contratada deverá
qualifi cação necessárias para a contratação com a
gue eigidos, os @mprovantes de
dispões o inciso Xlll, do artigo 55, da .666/í993,

l-

i\

devido em deconência direta do

a ôÀ Demétrio Mithomem - N. l0 - Centro

ê: 993
- CEP ó5.970-000 - CNPJ: 0ó.208.94ó10001-24
57t-225t

ügência do contrato, as oondiçôes de habititação e
Pública, apresentando sempre

ê fiscal, juídica, técnica e econômica e conforme

oí

Lei no I
2.1 . PARA O TRANSPORTE ESCOLAR:
a) A Contratada.fica obrigada a_manter os veículos, equipamentos e materiais necessários aobom .desempenho da Festação_ do serviço em perfeitias condições de rimpeza, uso emanutenção necessárias à execução dos serviçros;

b) Os veículos deverão estiar em conformidade com as normas expedidas pelo CONTRAN/DENATRAN e DETRAN. Adequar os veículos que serão disponi bilizados ao transporte escolade acordo com as noÍmâs de segurança para transporte de alunos;
c) Fica vedada a aposição de inscrigóes, anúncios, painéis decorativos e pinfuras nas áreasenüdraçadas do veículo;

d) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, prêvidenciária, Íiscais, seguros equaisquer outras não mencionadas, bem como o pagamento dê todo e qualquer tributo que seja
contrato, isentando a CONTRATANTE de qualquer

responsabilidade;

i) Executar fielmênte o contrato, de acordo com as Clausulas avençadas.

f,

e)A conrateda deveÉ fomecer o serviço de transporte escolar de acordo com as especilica@es
descritas neste termo de referência, caso contÉrià aevera substitui-rá" ã qrãiqr"r tempo e semcusto para a Contratante.

f) Caso a contratada não proceda dessa forma (subsütuindo imediatramente os veículos), aereJgifull podeÉ locar veículos em iguais condições ou similares aos contratados, ca"o e, quea CONTRATADA arcaÉ com as dãspesas totais desta rocação, .". nãntr, ônus para a
Prefeitura.

g) A côntratada deverá manter, durante a vigência do contmto, as condições de habilitação equalilicação necessárias para a contrataÉo cóm a Administraçâô p,iurÉ", ãpiesentanOo serpreque 
-exigidos' 

os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, te*i"" 
" 

eónômica e conforme
dispôes o inciso Xill, do artigo 55, da [ei n" 8.666/í993;r- 
h) .A contratada deverá acatar a. todas as_ exigências da Secretaria Municipal de Educação,
sujeitando-se à sua ampla e iírestrita fiscaÍzação, prestando tod;a ;d esctarecimentos
solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

i) A CoNTRATADA deverá.realizgr a disponibilizaçâo inicial do(s) veÍculo(s) apropriados) para o
transporte, disponibilizando também o(s) Íuncionário(s) necessáàó(s).
k) Arcar com as despesas com funcionários, manutençâo e abastecimentos veículos, além detodos os insumos necessários para a prestação dos sêrviços, incluídos gastoi com Írete e/outransporte, carga e descarga, encargos fiscais, comerciáis, sociais, trãuathistas, seguros êquaisquer outras despesas deconentes da prestação do serviço, ,rná ,ãr'qr" o(sl seu(s)
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empregado(s) não manterão nen atÍcio com â CONTRATANTE, ressalvando
a Contratante de qualquer ônus deconente do contrato;
l) Adesivar todos os veícillos da forma que segue: ,,A SERVIÇO DA PMPF - SEMED", tamanho30cmx50 cm, nas laterais, além de um numeração que sêÉ fomecida, após realizaÇão da
licitação, além do disposto no art. í36 do CTB.

Í

m)Re.gistrar os veículos junto 3o setor de ransporte escolar deste município. caso haja
substifuição de veículo, a contratada deverá informar ao setor supracitado no piazo máimo de
05 (cinco) dias conidos.

n) A contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou decréscimos que se Íizerem no serviço de
transporte escolar, até 25o/o do valor inicial do contrato, quando houver necessária modificãção
do contreto em deconência de acréscimo ou diminuição'de quantidade, nos limites permitiáos
pela Lei 8.666/93 e suas alterações;

o) A contratadav no contrato;

p) A contratada

náo deveÉ transÍerir a outem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas

deverá manter atualizado o Termo de Autorização para o voículo executar o
serviço de transporte escolar, emitido pelo DETRAN. O documento deveÉ ser aprêsêntado ao
Setor de Transporte Escolar da SEMED. A autorizaçáo deverá estar Íixada na parte interna do
veículo, ern local visÍvel.

q)As manutenções preventivas e conetivas dos veÍculos , induindo lavagem e lubriÍicação, serão
de sua inteira responsabilidade.

r) Os veículos deverão receber manutLençáo regular, de acordo com as normas estabelecidas
pelo fabricante, devendo na ocasião ser substituído por outros em perfeitas condições de uso e
kafegabilidade em conformidade com objeto deste termo.

s) Trocar os pneus dos veículos quando a profundídade remanescente do desenho da banda de
rodagem atingir 1,6 mm conforme Resoluçf,o do CONTRAN no SSE/go.

t) Assumir, sob sua exclusiva , o pagamento de todos os impostos, taxas,
licenciamento, seguros e multas consequentes do não dessas e

ônus Íiscal de origem federal, estiadual e municipal, qualquer responsabilidade judicial
ou extrajudicial que lhe seja imputável, inclusive em relação a terc,eiros e todas as operações
auxiliares ou complementares necessárias ao seu uso.

u) Manter, permanentemente, nos veículos locados suas documentações devidamente

v) Responsabilizar-se para que nos veículos tenham, sempre em perfeitas condiçôes, lodos os
equipamentos exigidos por Loi.

w)Manter o veículo devidamente revisado e com aspecto de limpeza e higiene, nas partes
intemas e externas, munido de todos os acessórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.
x) Reunir-se, sempre que necessário, com o responsável pêla coordenação de TranspoÉe da
Secretaria Municipal de lnfraestrutura da Prefeitura para tratar de assuntos pertinentes ao
contrato.
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possa dêsempenhar os

planejar as prestações

Jil q
y) lndicar preposto no local de veíqtlos com poderes para resolver problemas
que porventura venham a oconer.

z) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal ou a terceiros
rêsu

aa)

Itantes da Execuçáo dos SeMços.

de Transito - DETRAN, quandoSubmeter os veículos à vistoria técnica no
solicitado pelo Fiscal do Contrato durante a execução contratual.
bb) Manter os veículos de acordo com os requisitos exigidos pela legislação de tÉnsito e
demais normas aplicadas à espécie, inclusive quanto às novas disposições legais que venham a
ser editadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Constituem obrigações da
a) Proporcionar
serviço§, por meio

v b) Requisitar os
eventuais.

todas as Íacilidades para que a CONTRATADA
dos proÍissionais, dentro das noÍmas do Contrato.

sêrviços contratados, através da emissão de e

c) e Íiscalizar o andamento dos serviços, assegurando-se, de foÍma preventiva e
conetiva, da prestação dos serviços.

f) Exigir imediato afastamonto e/ou substituição de qua§uer empregado ou preposto da

d) Fiscalizar o cumprimento das obriga@es assumidas pela GONTRATADA.
e) Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prastaÉo dos
serviços e o atondimênto das exigências contratuais.

que nâo mer€çe coníiença no trato dos seMços, que produza complicâções
para a supêrvisão e Íiscalização e quê edote postu ra inconvêniênte ou incompatÍvel com o
exercício das atribuiçôes que lhe foram designadas.
g) Comunicar à
serviço.

h) Realizar, através do Fiscal de Contrato, os controles de demanda de utilização dos serviços,
devendo tais registros constarem em documentos especíÍicos, atualizados mensalmentã e
integrados nos eutos do processo de pagamento.

i) Efetuar o pagamento à CONTRATADA pelos serviços prestados, nas condições e pre@s
à vista da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atostada, depois de conststado o

armprimento de todas as formalidades e exigôncias contratuais.
j) Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento das
obrigações assumidas pela CONTRATADA.

k) O contrato seÉ acompanhado e Íiscalizado por um representante da AdministraÉo
designado, conforme oarl.67 da Lei 8.666193.

CONTRATADA toda e qualquer oconência relacionada com a execução do

l) Para os veÍculos do transporte escolar seÉ designado pela Secretaria Municipal de
Educação de Porto Franco - MA, participantes da referida enntratação, um FiscaUGestor para os
contratos que deverão acompanhar e fiscalizar a prestaçâo dos serviços, de acordo com as
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especificações e quantidades
perfeito cumprimento do ajuste,
Lei no 8.666/93.

Termo de ReÍerência, de forma a assegurar o
o de um servidor designado, na forma do art. 67 ê 73 da

CúUSULATERCEIRA DE VIGÊNCIA E EXECUçÃO
3.í. O contrato tem vigência de 12 meses, a oontar de sua assinetura, podendo ser prorTogado
por iguais e sucessivos períodos , através de termos aditivos, conforme disposições do art. 57
da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei no 9.648/98.

4,í. As despesas decrnentes desta licitação corerão à conta da seguinte dotação
orçementária:

CLÁUSULAQUINTA

5.í. O valor do prcsênte contrato é de R$ rxxxxxxxux
SEXTA - DO PRAZO PARA ENTREGA E DO

6.í.Os veículos- serão requisitados de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de
Porto Franco, ficando a contratada na obrigatoriedade dê disponibilizar o veÍc,rrlo no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, mntadõ a partir da solicitação;
6.1.1 O pra;zo de disponibilização do objeto poderá ser alterado desde qu€ o@ram as hipóteses
estabêlecidas no § í " do artigo 57 da Lei Federal n. 8.666/í993.
6.2 Caberá ao servidor designado para o recebimento rejeitar qualquer veículo que não esteja
de acordo com as oúgências contidas nestê T6rmo de Referência, bam como dotêÍminar o prazo
para substituição do automóvel eventualmente fora das
6.3 A contratante, por intermédio do Fiscal do contrato solicitará os veículos à CONTRATADA,
via telefone ou e-mail, por meio de Ordem de Serviço, com antecedência máxima de 24 (vinte e
quatro) horas, os quais devem estar à disposiçáo da Contratantê no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas nos locais indicados, com os respectivos certificados de de
licenciamento em dia mm a legislação de trânsito, bem como demais documentações exigidas\-, por lei para transitar com veículos em tenitório nacional.

DAS CONDTçÕES cERAtS DE EXECUçÃO OOS SERVTçOS
7.1 A presença da Íiscalizaçáo do Contratante náo êlide nem diminui a rêsponsabilidade da

7.2 Toda manutenção do veículo, prevêntiva ê coretiva por dêsgaste natural ficará por
conta da CONTRATADA;

7.3 Substituição imediata do veículo deÍeituoso por outro igual ou similar;
7.4 A ênbega e devolução de veícuhs deveÉo obedecer ao hoÉrio de comêrciâl,

haja cüstoficando a critério da CONTRATADA a êntrega antecipeda do veícülo, desde que não
adicional

3

o
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veíc-rrlos seÍá negociado e
sendo admitida em nenhuma
induindo Lucros Cessantes;
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7.8 No caso do veículo locado
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exclusivamente pela CONTRATADA, não
a cobrança de qualquer valor da CONTRATANTE,

entregue pela
de locação (diária ou

aprclsentar problema mecâni Co' de qualquer tipo,

i,

í

7 '6 os veícuros na modaridade de locaçÉo mensar poderão ser adesivados peraCONTRATANTE, ficando sob responsabilidade-da córurnnraon a retirada dos adesivos nomomento da devolução, sem custos adicionais para JôorufnafÃNTÉi-' ---
7.7 Para o veículo cuja exigência seja "COM COMBUSTÍVEL', esse deverá serCONTRATADA, timpo e com tanque úeio, independente da modalidade

EI
a imed iata substituição do veículo, salvo no câso em gue sejapossÍvel realizar a assistência técnica no locel e quê o

da substitrrição do veículo, limitado a 24 horas;
reparo não demande tempo superior ern

dias, contados a partir da data de assinatura
de Nota Fiscal, acompanhada

v 7'9 A falta de veÍculo para locação não desobriga a ooNTRATADA de atender ao pedido,mesmo que para isto forneça um veícuro de merÀor quaridade luptraoel, mantendo o preçoprevisto. para,a. categoria de veículo solicitada iniciarmeite álãü r,itiãiãiaí'g"ranrindo todas asexígências mÍnimas do contrato;

7.10 No caso de infrações de trânsito a responsabirizaçáo se daÉ da seguinte forma:
8'10'í o pagamento das multas decorrentes de infraÇões de trânsíto cometidas na conduçãodos veÍcutos rocados ficarã-o_a cargo da coNTRATArin, qr" d-";A ;í;i,ã; o reemborso dosvalores junto à CONTRATANTE;

8'10'2 Quando a infraçjo ocotrer em deconÊncia de problemas de conformidade do veículo,será enviada à CoNTúTADA p"r, qriúúã; - -'

8.1. O pagamento será eÍetuado em até 30 (trinta)
do Termo de Recebimento dos Serviços, ,eAiantá
dos seguintes doctmentos:

1- a) copia da respectiva Ordem de SeMço;
b) Cettidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições previdenciárias e às de Terceiros
iunto a Seguridade Social - CND/INSS.

c) CertiÍcado de Regutaridade do FGTS;

8.2. Na oconência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscar (is), motivada por erro ou inconeções, optazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua ieapresentação.
8.3. A Prefeitura Municipal de Porto Franco se resêrva ao direito de recusar o pagamento se, noato da atestiação, o objeto não estiver de acordo @m as apresentadas e aceitas.
8'4' O pagamento será efetuado, mediante liquidação da Nota Fiscal por transferência bancariaou deposito em conta conente do fomecedor, uma vez saüsfeitas as cánaifáàs ãs[belecidas noEdital e conhato adminiírativo.
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8.5. Não serão efetuados quaisquer
"0

à Contratada enquanto pendente de liquidaçãoqualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive,sem que isso gere direito ao reâjustemento do preço ou cotreção monetária.
GúUSULA NONA DO CR.lTÉRlo DE REAJUSTE

vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
das situaçóes preüstas na alínea "d' do

hipóteses deconêntes e devidamente
inciso ll do art. 65 da Lei no 8.666/1993.

Que as partes pactuaram inicialmente entre os da Contratada e aretribuição da Administração para a remuneração, será eÍetuada a man utenÇão dojusta
equilíbrio econômico-Íinanceiro inicial do contrato, na forma da alínea .d, do Art. 65 da Lei no
8.666/93.

10.3. Além da multa

10.í . Se a licitante venoedoÍEt, injustiÍicadamente, recusarse a assinar o instrumento
contratual' a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas n" oú", crescente
de preços para negociação, sujeirando-se o proponente desistente àJ tãlüútes lenarioaaes:
a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Porto Franco/MA, pelo prazo de até 0S(cinco) anos;

b) multa de 1oo/o (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente afualizada.

1o2: 9 .atFso iniusüftcedo na execução dos serviços objáo dêste certame sujeítará a
Contratada à aplicação da seguinte multia de mora:

a) multa moratóÍia diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de
Empenho, êm caso dê atraso na execução do objeto licitado, a juízo da Àomiãàtraçao, ate o
limite de 'lOo/o (dez por cento);

Contrato:
e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou

a) advertêneia escrita;

b) multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total do Conbato;
c) suspensão temporária de participação em licitaçâo com a Administração, pelo prazo de até 02
(dois) anos;

d) dedaração de inidoneidade para licitar ou conhatar com a Administragão Pública enquanto
os motivos determinantes da puniçâo ou até que seja promovida a reabilitaçáo

pemnte a própria autoridade que aplicou a penalidade

sançõês previstas nas alíneas "a","C e "d' poderão ser aplicadas
na alínea "b".

a Contratante podeÉ aplicar as sêguintes

Gi]ln0.4. AsI
a

10.5. Caberá ao responsável pelo recebimento do objeto licitado propor a aplicação das
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justiliquem
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í0.6. As multas deveÍão ser pfêtzo de1
data da notificação, em contia bancária a ser informada

5 (quinze) dias consecutivos contados da
pelo Orgão Solicitante.

10J: 9.valor !a. multa podeÉ ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente daContratada, amigável ou judicialmente.

í0.E. O licitrante que ensejar o retardamento da execução do certamê. não mantiver a proposte
falhar ou fraudar na do Contrato, comporter-sê de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou @mêter fraude liscal, garantido o direito prévio da citaçáo e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar a contratâr com a pelo prazo de até 05 (cinco) anos,perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

r0.9 CabeÉ ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a apliceÉo das
penalidades previstas, mediante relatório circun stanciado apresentiando provas que justifiquem
a proposição.

10.'10. A Contratada estará sujeita à aplicação de san@es administrativas, dentre outras
hipóteses legeis, quando:

a) prestar os seÍvi@s em desconformidade com o especificado e aceito;
b) náo subsiituir, no prazo estipulado, o serviço recusado pela Contratante;
c) descumprir os pnazos e condi@es previstias neste Termo.

cLÁusuLA DÉctrm PRIME|RA - DA FlscALtzAçÃo E suBcoNTRATAçÃo
11.í. 

. . A fiscalização do objeto seÉ exercida pela Secreteria Municipal solicitante, por meio
unidade competênte na forma que lhe convier;

11.2, À secretaria Municipal é resorvado o direito dê, sem que de quahuer forma restringir
a plenitude dessa responsabilidade, êxercer a mais ampla e completa Íiscalização;
í.!'9. . A supervisão por paÍte da secretiaria Municipal, sob quatquer Íorma, não isenta an
dímínui a responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tareÍas.
11.1. Não será admitida a subcontratação total do objeto contratado.

\- CLÁUSULADÉCMASEGUNDA DOS ACRÉSCMOS E SUPRESSÕES
12..1. O contrato poderá ser pronogado por iguais e sucessivos perÍodos, através de termos

"diliro-., 
co1Íorme disposições do Art. s7 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com

redação dada pela Lei n" 9.648/98. Havendo necessidade o conlrato poOãÉ sbtrer acréscimos
e supÍlê§sões de alé 25Yo (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato, conÍorme
previsto art.65 § 10, da Lei Federal no 8.666/93.

13.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorÉncias prescritas nos artigos 77 a81 da Lei no. 8.666/93, de 21106/9ã.

13.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:

13.2.1 . O não-cumprimento de cláusulas oontratuais, especificaçóes e pr€.zos;

D
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13.2.2. O cumprimento contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fomecimento nos prazos estipulados

1_3:2..3. A paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;

13.2.4. O desatendimento das regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

;l

13.2.11.

13.2.12. O atraso

13.2.15. A

casos, o direito de

junho de 19
anotadas na forma do
93;

A suspensão de sua execução por ordem escrita da Admin istração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) días, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem inteme ou guenia, ou ainda por repetidas suspensôes que totalizem o mesmo pÍElzo,
índependentemente do pagamento obrigatório de indenizaçÕes pelas sucessivas econtratualmente imprevistas desmobilizações mobilizações e outras previstas,
ao conhatado, nesses optar pela suspensão do qrmprimento dasobrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

supefior pegamentos pêla,,.- Administração deconentes dos servços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo
êm caso de calamidade pública , grave perturbação da ordem interna ou guena assegurado aocontratado o direito de optâr pela suspensão do cumprimento de suas obriga@es até que sejanormalizada a situação;

13.2.5. O comeümento reiterado de fattas na sua
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei no. g.666, de 21 de
13.2.6. A decretaçáo da falência ou instauração da insolvência civil;
13.2.7. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
í3.?.9r A alteraçáo social ou a modifcação da finalidade ou da êstrutura da empresa queprejudique a exeanção do Contrato;

13.2.9, Razóes dê interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento jusüficadas edeterminadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado ó contratante eexaradas no procêsso Administrativo a que se refere o Contrato;
1.3.2.10... . A.srrpressáo, por partê da Administração, dos serviços, acânetando modificeções
do valor inicial do contrato além do limite permitido no pãrágrafo primeià aá ãrti!" oã àã r"i no 8.666, de21 de junho de 1993;

a 90 (novênta) dias dos

13.2.13. 
. A não'liberação, por parte da Administração, de área, rocar ou objeto para

execução de serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de matàriais naturais
especift cadas nos projetos;

13.2.14. A ocorrência de. caso fortuito ou Íorça maior, regularmente comprovada,
impediüva da exeanção do contrato.

subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado comoutrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posiÉo contratual, bem como a fusão,
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execuÇão do contrato.

'|,3.2.16.
junho de 1

DA LEt ANTIGORRUPÇÂO
í4.í. Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoes físicasjurídicas pela pÉtica de

_-o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei no g.666, de 21 de993 sem prejuízo das sançEes penais cabíveis.

atos contra a administração pública no âmbito municipal, ematenção à Lei no 12.846, de 01 de agosto de 20í 3; regulamentada pela lN CRG 002t20'15 epela 33212016 que de transoiçáo integra o pÍesenteinstrumento.

CLAÚSULA DÉCilA SEXTA. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da Comarca de porto Franco/MA, com renúncia expressa de qualqueroutro, por mais quê seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litÍgios oriundos daexeanção deste Contrato. E, para Íirmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustadoe contratado, é lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois delido e achado conforme, é assinado pela Conhatada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Porto Franco (MA), xx de rcmooo<xx de 2022.

Secretária Municipal de

Representante Legal f
L

v TEsrEMuttxAs:

1.
CPF/I\,F

0

2.
CPF/MF
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ABERTUM: {9 OE ABRTL OE mü2 b lt:Oo

Milhomem, no 10, Cênto, Poíto

Prríôllurs Municipal de Porlo Franco
Prâsà ocmétrio Milhomem - N' l0 - Centro
Maraohão - CEP ó5 9?0-000 - CNPJ 0ó 208 ei;i
Fonc: 99 3571-2251

Menor Preço Por

corrs§Ão PERmAilEItTE DE LrcrÍAçÃO

A comirsâo Pennanente de ticitaçáo dê porto FÍanco, toÍna priblio que ÍêalizaÉ lhiürÉo
por í!êio do 3bGmâ etotÍônico na modelk ede pREGAo ELETRôI{EO ito oozozl€Rp.
OBJEÍO: Registío dc PÍeços paíe fufure e evêntual @ntrataçâo de empresa para
tle servÇoo de locaçâo dc VeÍculos AÍoíriotoÍss paía abndêr
do Municlpio de PoÍto Franco/trtA. ÍtpO OE UCTTAçÃO:

as dêínanda§ dc tÍansporE

(quetor:e hor..) âtÍavês do sile
O Editel e scus anêxo3 clláo à disposiçáo

dos intêÍêssado§, de 2. e 6t Ícira, em dies úbis, no horáÍb das 08:ü)h (oito horas) às
í2:00h (doze horas), na CoÍÉsâo pcnnanente de Licitaçáo - CPL, localizada na Praça

Franco/MA, disponibilizados no sitio:
www.ooÍtofran@.mâ.oov.br, onde poderão orr @nsullados ou obtidog
Esdarccirnentos edicionab no êndeÍêço supra ou pelo e-íreil cpl.portoÍra E liit

Porto Franco/MA, 30 de marçp de 2022.

JAILMA DE SOUZA

PUBLICADO NO MURAL OA PREFEITURA MUN]CIPAL EM
vrsro Do REspoNsÁvEL pElá puBLtcAÇÃo:
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?rEolo ELErnôilCO tF oolÍloãl-lRP
A Coma.b Pürrrirb ô LldtaÉo (b Fo.b FÍaÍto, toÍrx púbfco $r ,ldtsÍi lclaçlo por rrrúo (b !Nbm.

ô Pltf paÍr ar!íúl.l.arh&lco m nroddúró piEOlO CLEfRôrfCO t..
aFcbl8ds pan. luür. qúd.eâo dc anrFre

Plúb FrrE. ÍpO
D.tôçao dc !.írrlFc d. tjmgdr p(Êtc. ô t'luÍtlcrDlo d.UqI elo: nrmr PÍ.9o CIúd. §$llrfA ít Of t!tr. É.Mb íofl (.r.lrqr, úlrÍt.3 ô !f! *Íw.lblbna.cdn.br. O Erlltrl r fua.dlo à dbgalçlo

da. úbb, É hoíaí'ro d.. oE:(xll (ofio haú) lr l2:(xh (d@ horú), m
Oa'xttio t||iom,ll, ,t í0, CGnt D, púfo
on(b podrfo § mrbda ou oüdo.

ldcbaab m erúartlo rpaa ou p.b c-índ cALpdtofií.tcologrml.com. FoÍto

(b hbr...(b, d. 2. r 6r. b}., Ít
Cdtrhsao Príllaüa! ô
F rdfíÀ

Lic*.co - cPt_ tocdtsrr nr Preçe
no rffo:

FilEilÀCId. írrrp ô 2&8. J.Inra Cfqueha dc Sorzr -

a

,RCFEÍI'RA IUXCIFAI. OC FfiÍO FRA!'OO{A

PRECÀO ELETROMCO F OO2':IO'!,!€RP

A ffi& Pütrrrncflb (b Llctt ç.o ô poÍb tclt Éblco $r Ítdartú lldrçlo poÍ mdo do lbbí.a.ôürtoo nr rnod.t t (b tnEolo ÉLEÍrôIEo r OArCÍO: R.gbt! (b prsç6 Er tuürÍr cffi!- oúrüü.çao d. fnpúa pÍr pílatrÉo ôú dÍr.rúes ô telIoútê ô tftdclpao d.
ô Lclçfo .r. Vatadoa Ajtdrúíü pfl aaírd.Í

âtaTt RA ít oE Alitl OE 2O:A b l+e0 (dl!btz. tloíút
Pú F''E A. r?IO oC ,ú€noÍ Pi€ço Pa ttâm.

!ütriaa do lib ú\mí.lirtaÍÊt.coín.bí.

T-ii.rr7rF.il',1
Ê (uRA nDA A AUIENÍICIo^D€ DÉSIE OüRIO, DE§OE Ot.,E ACE§SADO PELO E DERE@:

COOI@ D€ AUÍEtíTlcloAE:
p a VERr|CâçIO D€ ruÍENÍtCto DE. LEt O ORCOOE lO lrOO
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EDIÍAL: O E lfr.l a r(l3 .n u Étlo a dLpo.tçao doa hifr.a*b. ô?I e!!l, .ln dir.

Fíü@, 4, digoírhllzrlo3 ao .lüo:

úU3. m ú.. B:mr (ofo hür) i. íz:Oh (doz. tril), Coort lo p.ín úra ô Lldbçlo - CPL,
D.

wlítíJoítdríE.ma.oov.bí, aía podrao ra. @|r.u|ttd6 ú o!üdú
no rúaltp iDía q, pab a-írC
Ceq*t ô tlorJzs - Prugorfa.

cpl.poí!úücoegmal.coíí. Pcto FÍuoo,irÀ S da m.íço b miü2. ,!*n

.f: Ertiflr;rrll-T,ll ATr] id
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í
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r€5t oo, na o qrl üCõ. o
! Àtdb$b a í1. 615. qdd.rm(b o

âIügo 43, hd.o u d! L.i F..rrd n. E.c6GrE! . .uã
!1 lb. 07, r 602, o btbr ú bírn6 (bProano Lhltaltio. píorr.íf.í|b (b CücoÍaírd8 pltuh, n' ml,202t{FL, cuo oõFb é epútrÉo ô rürtç6 pÍoü.ioít 5 ô ô

ô
hlb.m.tàro. (b orbnbçao locbl, Lítb
m CNPJ n (p.35í.777Âmr-20, cdÍr o

oo rÍt.. ô T.b.b ô PÍ.9ú ô
ftr úgü â apa d. p,úúçao ô.

FoôF rentÀ 3l dcul',Í! b2@.

3 Ê3 abír(b aa dcm'rdt
frunldpal ô Foítb FÍaco. oàúutlrdo* o c.rllrÍc to Yfladrr! a arnpílaa: CAI^L

ü so,.l3 . $n6 (üqllrtr FÍ 6nb) Íidtd. rü! o
F.ílap.o , Sh(ícío t5 ô E.do ô lífaúlo,

Ír+a. dCíEb E hbü..íb., ü.n Í.! ü pít.cí{É.o b0rb a p.rtírüta

S.cír§o fiimldprl da 
^.lmHrütgao

d:

1:

É c nAnnDA A AUTE'{IrcDADIE OESIE dAib. DGsoE Or,E ACESSADO PEIO

cooBo arc AúErncl(rAoE: ls.soúHaSlrtl
P Â^ r/ERfiC çlO rrE rurEr{nclo^oE, LEnO aRooo€ 
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DIÁRIO oFICIAL DA UNIÃo
Pubucôdq eíni O|IO4,/2OZZ I Edtçáo 64 I Soçâo: 3 r ear,. r.,

Ôr!üo: Êeirlürü/E t do óo M.r.rüáo/preíbtturt ,{.ntded d. ho Fr.aco

DE LrctrâÇÂopREcío ELEÍnôNt@ No z/12o22-§§.p

A Comissão Pêtmanente cb Licltação de Porto FÍaÍrco. toÍna pribtico que realizâÍá ücltaçáo por
meio do sistêína elet6nico na nrodatidade PREcÃo ELErRôMco No oo2l2oa2-sRp. oBJETo: Registro de
PÍeços paÍô fututa ê errentuâ|. coílttâtação de empresa parô pr€stâção de seruÇos de locação de Ver'cutos
Autoínotoíês para atendêr as d€ííandas de tÍansporte do MunicíEio de Porto Fraíro/MÀ Tlpo DE
Uc[AÇÃo: tleítor Reço Por ltem ABERTURA 19 DE ABRIL DE 2022 às f.t:oo (quâtorzê horae) aüevês cb
site w§ r.tlcruônêLcom.bi oETENçÃo Do EorAti o Ed[ât e s€rrs aflêxos estão à disposição dos
intêíessados' d€ 2r e 6r bira eín dhs útcis, no hoÍário das o8:ooh (dto horas) às l2rooh (doze hores). na
Comls§áo Feílrrenent€ de Licltação - CPL. locatizadô na Praça Dernót io Mithomem. no 10, CentÍo. porto
Fràrco/M^ dispoíÚHtizados no gtio: ww.poÍtofrencqÍfEgolíbí. oírdê pod€íão ser coÍrsullados ou
obtiros gretultamento,

it

adiclonals no enderêço supra ou pefo e-rnâit

PoÍto Frânco-MA 30 de março de 2022.

(]ROUCIRAO€SOUZA
PrÊsoêi,

[3ia corlarido ô- {rbllitu o p(süc-c na yêrllo c.rütcadà.
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Prefeitura Municipal orto Franco

A+ A O ato contÍaÍe (Alt + 3l

Homê (http/rrúenspâÍerrla.portoÍÍ.nco.ín €o\r.bÍ4
/ Licitações (http:/rtransparencb.portofranco.me.gor.bÍla€6solnfonnâcao/tkítacôo/tce) / DetalhGs

Atcítçâol

Essa Ínagnas lnfonnaçõcs podeÍão s.r obludas no slte do TCE-I 
^ 

p.lo

Voltar lmprlmir

Nc Processo

w{.!ai.ea

Nc lnstrumênto

| ú2Íto2:t

j nnrcÂo rlrrnôr*co

de

't

Tipo dê llcitaÉo
; MÊLxoR

Deta dc

r---- -- ----- --I eqlsrçÃo or senuços

1g/oÁt2022

Reglme de execuçâo

EMPREÍT^DA FoR PREço UNTÍÁRlo
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§
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I oâroaze 15:39

npo dê PÍocedlmento

i ucrnçÂo

AutoÍldade que autorlzou

i na / cPF: ffi.OOO.ü)&r. / Cergo: SECREÍÁruO MUN|C|PAL DE EDUCAçÃO

Vêícrrlos dê dlvulgaÉo do instÍumento coÍwocatóÍio:

i DOU,L. DOM,.IORML E MURAL

VeÍculos de dtuulgação da Audiência Pública:

i eu eroeuerro

Natureza de desp€sa:

Unidade:

SECRETAIIA iruNrcrp L DE EDUCAçÃO DE PORTO FR NCO

Dt

,:

t

:

Origem do recurso ffnanceiÍo:

,". Obreto:

Redstro de Prêço6 para anentual c futuÍa contratação de empr$a parô prestôfão dos seÍvlços de
Locação de Vekulos AJtornotoÍês pâra ateÍúer as demandas de trânspoÍtê do Munkípio de pono
Frânco/MA

Fls. {1À
o

§ Y

DE

Andamêntos

E',ittrt
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Docútrx0to D.acÍtlo Dt Enulo

Edltal
(Aúso)

AV|SO DE

ucrr çÃo -
úto,.,nozz

1537:34
.t

1r(mYpr

CIPA T

Í,Írrom

EDTAL
PREGÃO

ELETRONICO

ú!m22

útc4t2022 ,1
15::15:56 (httpr/p.inclslganct"ncübÍ/uploaúm0m00561/cÍnypu

r d6l+l|:tr#"+.' ;""üá."- Jffii-'4.;r.1Íx.*íir':", Ji:r.i, . ,. -.':,r: Ír..;,.i:i,l;ii.-1;i:

COt4 Dt 9 (httr//úánspârcncia.poÍtofranco.mâ,to/.brlecêsohformacâo/corrff/coüd)

Falc €ono3(o

Mapa do 3itc

Portal da Pí€íêihrre (httprlvúvrw.ponofÍanco.rna.\gov.br)
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Folha de petemento (http://trônsparencla.poÍtofranco.mâ€o\r.br/accssolnÍormacâoúÍdhríolha)

Tabela remuneratórlã

Rapâs6ês (ht$r/transparên€ia.portofranco.magov.br/acêssolnÍorma€ao/repasseírepassês)

Lei no 12.5272011 (ht$:/ ràBpâr.ncla.poÍtofÍanco.mâ.gor.brlrêgulamentacâofaq/faq)

Documrntoc (ht$://trenspârende.poÍtofranco.ma,\gov.brlacessolntoírnaceo/clâssiffEacao/cl sificâGao)

ConvSnios (http:/ ÍarEparencla.poÍtoÍranco.ma.gov.brlacessolnfoÍmacao/convcnioycomênios)

Dláílo (http://trânspaí€ncla.poÍtofÍanco.ma{oy,brlôcessolníoÍÍnacaddlarlo/dlãÍlo)
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Estrutura

têdsbçfo &ttprrúansparendô.poítoíyânco,ínâ€ov.br/ac6solírfoÍmacaoÍn6ütucion.líníltucionaD

óry&s \ sccraer'ras

PreÉt çro de Contâs

PÍogramas, prorctos, ôçõ.s, oõras . ettvld.des

r.srcGrl)

Coírsulte de protocolo

M.t6Íb €stalstko (ht$',/rranspaíarEla.portoÍranco.rna.gov.bÍ/ístÊmadelnÍormôc.o/G5ic/êsic/6tâtiÍlce)

Irtlsteçto Hcral(http:/ Í.ruparÊnclepoÊoftanco.ma.Bou.br/rutulemeotaceor'fu.ÍeuHcrrl)

Mânuels (hÊtp:/rlranspôÍêncla.portofranco.maSorr.brlre8uhmcntâcâo/ínenuetshenuelg)

Perlrrft.s c Rcgpo$as fraqucírtG

Con$lta de pÍotocolo

Rctlsuo de mâniÍê3trção

l

PRAçÀ DEMgInlo MTLHOMEM \ CENTRO \ PORTO FRA CO - Ívt \ CEp: 6597m00

tlorárlo da atendÍncírto: 08íx) à6 13:00

conta6: 9998119Ír00t

O 2022 - SlFnet - Comato: atendimênt@fsttanet.net.br
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No 0022022 - cPL

ATA OE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO AOMtiltSÍRÂTlvo Nc,

llo

O MUNIC|PIO DE PORTO FRANCO, p$soa iurídica de drreilo público intemo. ínscÍito no
CNPJn F sob o no 06 208 946/0001 -24. am sede na Praça Demétno Milhomem. í0.
Centro. na cidsde de Porto Franco representado pela SECRETARTA MUNICIPAL DE
ADMTNTSTRAÇÃO neste ato representada por seu litular secretário Municipal cle
Administraçâo, Anlônio Araújo Banos, brasileiro. servidor público
munidpel. portadoÍ da códula do identidede RG n.o 050322512013-9 SSP/MA, inscrito no
CPFÀTF sob o n.o 215.867.483-00, Ordenador de Despesa. através do Decrêto Municipal No
0o4,n021 no uso de suas atribuiçôes, considerândo o ,ulgamento da licilação ne modalidade
Pregâo. na for.ma Elctrônica, para REGISTRO DE PREÇOS no OOZ|2O22, pubtxxdo no
Diário Oíicial do Estado do Maranhâo ern c/.1O412022. Processo Administralrvo no 02A12022-\- SMA,

,

RESOLVÊ registrar os preços da empresa indicada e qualiftcada nesta ATA, de
acordo com a por ela alcançacra e nes quantidad6s cotadas. atêndêndo as
condiçõ6s previstas no Edrtal. sujeitando-se es partês às normas @nslantes na Lel F
no I 666, dê 21 de junho de 1993 e suâs altsraçôe§, Decreto no 7 892, dê 23 de janeiro dê
2013, Lei Federal no 10.520, <te 17 de;ulho da 2002, em coníormidade com as drsposiçôes a
sê9urr:

l.t. A presênte Ata lêm por objeto a contrataÉo de empÍesa para pÍBstaÉo do
de de Veículos Automotores para alender as demsndas de transporte do Município
cle Porto Franco. conforme especiticsçôes constentos no Termo de Referência - Anexo ll, do
Editrl do Pregáo Eletrônico no OO2|20Z2. que é parte int€grante clêsta Ata. assim como a

indepondentemsnte de transcnçáo
2.

Dados do fomecedor classificado

CNÊ"uMF n. i6 24 3-sã5iüor:28

QUANTITATTVOS E FORNECEDOR

Social: Â. W TRANSPORTE & LOCA

Enocrüà:h-ua êüídidiit ndos. eurimásúÀ "E'ffi?s 6so.ó0
Tetcíone i sestsa-ozto Têleíone 2.

€ndcraço ewtraniportcaTS@gmail. com ANDERSEN PAIVA TORRES
Rô;tó*óloárc*is - órgao eip.ruF: Ssprun ' 

bpF n. o.ra 67e.4Eà_s,t

2-1. .Do preço regisrrado. especiÍcaçôes do obieto, quantidade e demars condiçõês
ofeÍtadas na proposta.

UNIO OUÂNT VL
trE'{SAL

ITE
x
1

ovEtcULO TtPo MOTOCICLEiA No' . -- _
MINTMO . MOToR tascc xo uinrtrto. Mts í0 12 1 400 m 168 000.00

i
u
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EOUIPAMENTOS
POR LEI

LIVRE

&flsn

Í'à ft/t

,YÍ(O <t
DPORTO

rB$iso
::t ',.t ,tt rr .l'. ::i .1 :
. . ,.,,,,.,, i. Ir,líi,rr,,,r)
'.. ,r:.,i. i.i I .t; 1,Jl. rili.
, l' '. ]: . ''l,i

l-t

ào , ':, ' .. l. ,it

2

CâPACIDAOE PARA 02
,COTIBUS rivEr (c,AsoLtNA /ou:ÁLCOOL), COM OutLOi/IETRAGEM LIVRE
SEM CONOUTOR ABASTECIMENÍO OE I

CoMBUSTiVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE
verduuo rrpo pÀsôeo xo uixrMO
MOTOR 1 o, 65 cAVAtos xo uinruo
TIPO 04 PORTAS. CAPACIOAOE PARA 05

,ô ttUlllt A

.o F,,rárnGo

37 12 2 900 00 1 287 6m,00

12 12 í2 8OO m 1 &43 2OO,OO

08 12 7 950 00 763 2m.00

02 í2 950.m 310 8@ 00

MÊS 06 12
r2 850 m 925 200.m

PESSOAS BI.COMBUST|VEL {GASoLINÂ ^.^.
E/Ou ÁLCOOL) COr,r Ou[OúermcEu ME§

LIVRE. SEM CONDUTOR
ABASTEC|MENTo DE coMBUSTívEL'

. PO.R CONTA DO CONTRATANTE
cAMtNHoNETÉ 

- oE cennocenin'
. ABERTA/PICK.UP. CAAINE DUPLA, COM
04 PoRTAS A ôLEo otEsEL porÊNctA
MINIMA 120 Hp TRAÇÃO 4X4 COM
cAPAcIoAoE DE CARGA No MINIMo
10m KG. COIi/l CAPACTOAOE PARA OS MÊS(ClNCOl PESSOAS COM

IQUILOMETRAGEM LIVRE SEM;CONDUTOR ABASTECIMENTO OE
COMBUST|VEL POR CONTA OO

1ÇO-NTRATAN-TE
, CAÀ/III{HONETE OE CARROCERIA.ABERTA, CABINE SIMPLES COM.CAPACIOAOE PARA 02 PESSOAS COM
I QUILOMETRAGEM LIVRE SEM MÊS
CONDUTOR AEASTECIMENTO DE
COMBUSTIVEL POR CONTA OO
COT{TRATANTE'velcuio ' riFó - úibnôxisu§' seu'
COT{ouToR coM cAPAcIDAoE MiNIMA
PARA 22 (V|NTE E OOIS) PASSAGE|ROS
OOTAOO DE TOOOS OS EOUIPAMENTOS . . ^^.oBRIGATÔR|OS POR LEt lt'rtsOUILOT,IETRAGEM LlvRE
ABAsÍEctM€NTo o€ CoMBUSTIVEL l

. POi CONTA.DO CONTR.ATANTE
VEICULO TIPO VA SEM CONDUTOR'
coM cApActDADE MliltMA pARÁ 9 A 15
(OUINZE} PASSAGEIROS DOTADO OE

3

4

5

6 TOOOS os
roBRtcArôRtos
, OUILO{T'IETRAGEM
:A8ÂSTECIMENTO DE COMBUSTíVEL
. PqR C_O_ryJA gO qONrRÂTAilrE

^MBULÀNcIA 
oe súpcintr 'saslco.:

VEICUTO DESTINAOO AO TRANSPORTE7 INTER.HOSPITALAR OE PACIENTE COM
RISCO DE VIDA CO'{HECIDÔ NÂo
CLASSIFICADO COM POTENCIAL DE

MÊs ol 1?
10 950 00 Í31 400 00

AP t
DÂ

§
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..ô ÍtuBR CANECESSITAR DE INTERVE

I EQUIPÀIiIENTOS E MATER|A|S
'AÀ,!8ULÃNCd DE §ÚPORTE EISGO'
iVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE
INTER.HOSPITALAR OE PACIENTE COM
RISCO OE VIDA CONHECIDO. NÂO
CLASS|F|CAOO Cotit PoTENCtAt DEI , NECESSTTAR OE tNTÊRvENçÀo MÉotcA MÊs
DURANTE TRANSPORTE ATÉ O,

lsERVrÇO OE OESTINO. COM
, EOUIPÂTIiENÍOS E MATERIAIS ,

CONFORME PORTARIA GMruS 2048, DE

, OURANTE
sERVtçO

TRANSPORTE
DE DESTINO

ATÉ O
SEM

01 12

01

o Franco

13r 4@,OO

149 400.00

m9500

05 Í1 2002
N,Il OE SUPORTE AVANçADO

.VEICULO OESTINADO AO ATENDIMENTO
E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTOiRISCO EM EMERGENCIAS

;PREHOSPITALARES E/OU OE
TR,ANSPORTE INTER.HOSPITATÂR OUE ..}^
NECESSÍTAI\/I DE CUIDADOS MEOICOS ME§
INTENSIVOS COM OS EOUIPAMENTOS,
MARERIÁIS E MEDICAMENTOS
NECESSARIOS PARA ESTA FUNÇÁO
NOS TERMOS DA PORTARTA GMÍ\,|S
2048, DE 05 1 1 2002'ervriíuiÃtcie iie §uponre BAstco'
VEICULO OESTINADO AO TRANSPORTE
INTER.HOSPITALAR DE PACIENTE COM
RISCO DE VIDA CONHECIDO NÂO
CLASSIFICAOO COM POTENCIAL DE .,+^
NECÊSSITAR DE INTERVENÇÁO MÉDICI ME5

DURANTE TRANSPORTE ATÉ O
sERVrçO OE DESTTNO SEM
EOUIPAMENTOS E MATERIAIS

, CA'!'IONETE 4X4'VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAEINE:
SIMPLES MOTOR OIESEL POTÊNCIA
MTNMO OE 160 CV. COM

. OUILOMEÍRAGEM LIVRE. SEM, MÊS

. COT{DUTOR
COMBUSTiVEL POR

CIMENTO OE
CONTA OO

ONTRATANTE
VEICUL TIPO

CONTRATÂNTE
VÉÍcúlô ripô MrôRoôNtBUs sEM:

o
12

12 45,o 00

r0 01 12

02 12

1.)

10 950 00 131 «,0,00

TOCO

MÊS 04

13 950.m

13 094.m

334 800.00

628 512.00

4Ú, CÂRACTERISTICAS NO MiNIMO DE
iCAPACIOADE DE CARGA í0000 COM12 OUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MÊS 01
CONOUTOR ABASTECIMENTO OE
COMBUST|VEL POR CONTA DO

12 , 14 í5O OO 169 8O0.0O

h

13 'coN COM CAPACIDADE MiNIMA

-..=--.-,r.:!!:!+-



ABASÍECIMENTO OE COMBUSTiVEL

.i. , ' . r.r ,. ,, .a , ;;, : , , : i i .

. , 
- r -r). !;;r, !.t : I I | ,; , I I r, r Í. rr' : .

. . :t t! |n \r 1'::).,.t,r' . i l-i.,
, ... ,_rl 1.:,.:

o? 12
13 450 00

n
í , .. :! ,-.:,.!;;)i:!

.. &,fls n

4 ÍltJuR
al

a l::'
oors(vlt{TE E

l.ri.l

OE TOOOS OS EOUIPAMENTOS.

A
. PARA 22
IDOTAOO

o

OSRIGATÔRIOS
;OUILOMEÍRAGEM

POR LEI
LIVRE

POR COilTA DO CONTRATAilTE
iÉTóurô tipó õxBúí RÕõôvrÁnro

14

SEM CONOUTOR COM CAPACIOADE
MíNIMA PARA 42 (OUARENTA E DOIS)

r PASSAGEIROS ooTAoo oE Tooos os
EOUIPAÀIENTO§ OBRIGATÔRIOS POR

LIVRE:ABASTECIMENTO OE COMBUSTIVEL
. POF cgllJA.Dg Co_TTRArANIE
VEICULO TIPO VAN/KOMBI SEM
CONDUTOR COM CAPACIDADE MiNIMÂ
PARA I (NOVE) PASSAGETROS OOTADO'
DE TODOS OS EOUIPAMENTOS
OBRIGAIÔRIOS POR LEIOUITOMETRÂGEM LTVRE
AEASTECIMENÍO DE COMBUSTiVEL
POR CONTA DO CONTRATANTE

MÊS 322 800,00

iLEl QUILOME

15 MÊS 40 12 2 950m r 1416000.00

2.2. ÓrgáosParticipantes
i ô.zir.iràoo i

Secíotsria Mun rcipsl do Aclministração - SMA: SêcÍeteria Municipal de Saúde SMS.

de Educaçào - SME
do lnfraBtrutura e Mobihdade Urbana - SINFRA; Secretaria Muncipal

2.3. Do quantitativo por Órgão participanle

ITE
.I FTTI EmtDCSCTüçÀO OE TATER|Â|8 OU SEnnnçOS

vErcúLõ Ípo MoroCrcuÉfÀ. No Míiliro MoroR í2scc'
NO M|NIMO CAPACIOAOE PAR,A 02 PESSOAS, BI.
coMBUsTivEL (cASoLtNA E/ou Álcoor_1 coM
OUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR. 3

CIMENTO OE COMBUSÍ|VEL POR CONTA DO
TANTE

4 2

205

3 2

1

6

3

3

6

r!íErcULo ilFo FAS§Elo. No nínrúô-uoron r'cj od'
CAVALOS NO MINIMO, ÍIPO 04 PORTAS CAPACIOAOE

, ?M 05 PESSOAS. BI_COMBUSTIVEL (C,ASOUNA E/OU. 
ALCOOL), COM OUILOMETRAG€M LIVRE, SEM CONDUTOR.

IABASTÊCIMENÍO DE COMBUSTIVEL POR CONTA DO. ,qo!!rlur-âtI_E* _ _
,cAMrNHoNÊtÉ--oÉ- CÃnnôÕenn ÀàEntiúpE*_up'
icABrilE OUPLA COM 04 PORTAS. A ôLEO DTESEL'POTÊNCh MIN|MA 1zo Hp. TRACÀO 4x4 COM

1 cApACTDAoE DE cARcA No MíNtMo ,t ooo KG coM' CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS COM
OUILOMETRAGEM TIVRE SEM CONDUTOR
ABASTECIMENTO OÊ COMBUSTiVEL POR CONTA DO

. CONTRA.ÍANTE
4 CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTA CABINE'

4

3 0
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SIMPLES. COM
QUILOMETRAGEM LIVRE

OUIL

SSOAS COM i

CONDUTOR

oo

Fr:rnco

0

n 2

o

ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR CONTA DO
. CONTRAÍANTE,rvefcuuo npo MrchôNiBUS sEM coNouroR coM'
CAPACTOADE MIN|MA PARA 22 (V|NTE E OO|S)
PASSÂGEIROS OOTADO OE TODOS OS EOUIPAMENTOS,OBRIGATÓRIOS POR tEI QUILOMETRAGEM LIVRE
ABASTECIMENTO OE COMBUSTiVEL POR CONTA DO

,ç9,!IB rtúlrE
VEICULO TIPO VAN SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE,

rMlNlMA PARA 9 A 15 {QUINZE) PASSAGEIROS DOTADO DE '

,TOOOS OS EOUIPAI'ENTOS OBRIGATÔRIOS POR LEI

5 2

6

7

LIVRE ABASTECIMENTO DE
COMBUSIÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE
AtúBüüjiõ tn'ôÉ §úÉõRiE àÃ§iõo: vÉrôuio oÊsrit'reóo "
AO TRAIISPORTE INTER+IOSPITALAR DE PACIENTE COM ]

RISCO DE VIDA CONHECIDO NÁO CLASSIFICADO COM'
POTENCÜI DE NECESSITAR OE INTERIGNÇÂO MÊDGA 0

DURAilÍE ATÉ O SERvtçO DE DESTINO-
SEM EOUIPA'I,IENTOS E MATERIAIS--*nua-üüri]ãiÀ óÉ-SúFõiTÊ aÀ§iêõ Vrrcur_o oEsÍtNÀDo'

. AO TRÂÍIISPORTE INTER.HOSPITALAR OE PACIENTE COM '
RISCO DE VIDA CONHECIDO NÃO CLASSIFICADO COM

I

9

POTENCIAL DE NECESSITAR DE INTERVENÇÃO MÉOICA
DURANTE TRAiISPORTE ATE O SERVIÇO DE DESTINO
COM EOUIPAÀ,IENTOS E MATERIAIS CONFORME PORTARIÁ
GM/US 2048. DE 05 Í 1 2002'ÂüEuünCrÁ ôe -súÉoniÊ AvÀNÇADo verculo
OESTIN^OO AO ATENDIMENTO E TRANSPORTE OE
PACIENTES OE ALTO RISCO EM EMERGENCIAS
PREHOSPITALARES E/OU DE TRÂNSPORTE INTER.
HOSPITALAR OUE NECESSITAM DE CUIDADOS MEDICOS
INTENSIVOS COM OS EQUIPAMENTOS MARERIAIS E

0

0

0

0

0

0

U

0

0

U

1

1

0

AO ÍRÂHSPORTE INTER.HOSPITALAR DE PACIENTE COM
RISCO DE VIDA CONHECIDO NÀO CLASSIFICADO COM:
POTENCI,AL DE NECESSITAR DE INTERVENçÃO MÊOICA

, OURANTE TRÁNSPORTE ATÉ O SERVICO DE DESTINO,,

MEOICAMENÍOS NECESSARIOS PARA ESTA FUN ÇÀo NOS
TE DA PORTARIiA GM/M§_?síc, oE G5.1 I 2002

DE SUPORTE BASICO VEICULO DESTINADO

SEM EOUIPAT'ENTOS E MAÍERIAIS, CAMIONETE 4X4
VEICULO
DIESEL,
ourtomE

TIPO CAlr, 3/4 CABINE SIMPLES MOTOR

10 0

2

-.{

11
POTÊNCh MINMO DE 160 CV COM

TRAGEM LIVRE, SEM CONDUTOR
AEASTECIMENTO

VEICULO TIPO
CARACTERíSTICAS

OE COMEUSTiVEL POR CONTA

CmarHÉÀo baü rôCó
NO M|NIMO DE CAPACTDAOE

4r'2
DE

12 ' CARGA 10 MO COM OUILOMETRAGEM LIVRE SEM 1 O

CONDUTOR. ASASTECIMENTO DE COMBUSTiVEL POR
CONTA

0

0 013 VE ULO TIPO MIC IBUS SEM CONDUTOR 4

i

0

,,!:
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.CAPACIOADE MINMA
:PASSAGEIROS DOTADO
OBRIGATÓRIOS POR

DE TODOS OS EOUIPAMENTOS
LEI OUILOMETRAGEM LIVRE

E E OO|S) ,o Fn

0 0

^BASTECII 
ENTO OE COMBUST|VEL pOR CONTA OO l

;CON.IhATAT.ITE
\nicúr-o ?ip"o- ôuríu§ i-óôóú'Ãhró Éeu CoNôüÍôn i
rcoM cApActDAoE MIN|MA PARA 42 (OUARENTA E DO|S)

1á PASSÂGETROS OOTADO OE TODOS OS EQUIPAÀiENTOS'- OERIGATORIOS POR LEI OUILOMETRAGEM LIVRE
iABASTECTMENTo DE coMBUSTívEt poR coNTA Do
CONTRÂTANTE
VEICULO TIPO VAI{/KOMBI SEM CONDUTOR COM:
CAPACTOADE MiNtMA PARA 9 (NOVE) PASSAGETROS

15 DOTADO OE TODOS OS EOUIPAMENTOS OBRIGATÔR'OS 40
POR LEI OUILOMETRAGEM LIVRE ABASTECIMENTO DE

0 0 0

COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRÂTANTE

\, 3. VALIDADE DA ATA

3.1. A velidad€ clesta Ata de Regístro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua
assinetura, não podendo seÍ prorrogeda

1. DA GERÊNCN DAATA OÊ REGISTRODE

a.1. Caberá à SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMTNTSTRAÇÃO o ger€nqamento deste
Ata, no sêu esp€clo op€raoonal e nas questôês legais, em coníormidade com as noÍmas do
Decreto no 7.892. de 23 de lanoiro de 2013

DOS PREÇOS REGISTRÂDOS

Os

Os

5.

5.í.
5.2.

preços registraclos sáo os pÍêços unitários ofertados pelos signatános desta Ata.

preços registrados, bem como o rêgistro dos licitantes que acoitaram cotaÍ os
com preços iguais aos do licitante vencêdor, estão íelacionados na ata dê

roalizaÉo da sessâo pública do Pregão Eletrônto no 00212022. que é paíe integrante deste
Ata de Rogistro de Preços, indepêndenlemenle de transcnçâo.

6. DO REGTSTRO DE PREçOS

6.í. A presente ata implica em compromisso de fomecimênto, apôs cumprtr os Íequisitos
de publicidadê, ficando o fomecedor obrigâdo a atender todos os pedidos efetuados durante
suâ valíded6. dêntro dos quantitativos estimados

6.2. O e,usle com os Íornêcedores registrados será formalizado pelos interôssados
mêdiante assinetura de Contreto, observadas as disposições contides no Edital do Pregão
ElêtÍÔnico no 0a2t 2022.

6.3. Em decorrênoa da publicação desta Ata. o partiopante do SRP poderá firmar
@ntrato com os Íornecedorês que tiveram os pr6ços registÍados. devendo comunicaÍ ao
óígáo gestor e rêcusa dâquole 6m fornêcêÍ os materiâis no prezo estabelêcicío pelos órgâos

6.4. O Íomecedor terá o prazo de 05 (crnco) dias útêis. crntados a partir da convocaçáo
Y

|'|
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6.5.
ou se

contido no

7.2. Os

sançô€s
Edttel do

Fiarr1;O

Caso o fomececlor clessificado em primêiro lugar nâo cumpra o prazo €dabêl€cido

dotêntor do registro de preços. duÍante o prazo cle validade desta Ata, fica
e.

Atendêr os pe<lidos efêtusdos pelos órgão perttcipantes do SRp;

utilizar-so da Ata de Registro de Preços os órgáos partispantês ou gue,quer
idade da Administraçáo Pública que não tenha participado do certame

agsinatuf a do contrslo.

ê dêmâiB
Pregâo Eletrôn io 00212022

,o

rêcuse a executar o fomecimênto, têÍá o sêu sêm
prguízo das sançôes previstas 6m lei ê no instrumento contretuel. N€ste caso. o órSão
partiopante comunicará eo órgão gestor, comp€tindo a este @nvocar por
ordem de classificeÉo, os demais fornecedores

6.6,2. Fomecer os materiais. por preço unitário registrado. nas quantidades indrcâdas
pêlo partiopante Clo SRP, náo podendo ultrapassar o quantitatirc registrado;

6,6,3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consuÍtas do órgão
gestor do ÍogÉtro de preços sobre a pretensâo de órgáo nâo participente em edsíiÍ á
presente At8 (cerona).

7. DA ADESÂOA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

6.6. O
obrigado

6.6.1.

7.1.
outro
destê Editel. prévia consultâ I SECRETARIA MUNICIPAL OE ADM|NIS
Ôrgâo Gerencia<tor, desde que devidamenle @mprovada a vantagem,

í3
resp€itado o limite

Federal no 7 .892. de 23 dê jâneiro de 20

órgáos e entidâdes que náo participaram c,o Registro cle Preços. quando
desejarem íazer uso da Ate cle Registro de deverão maniíestar seu interess€ junto a
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN . para que estia indigue oÊ possí\reis
ícmecedores e respectivos prêços a ssrêm pratícados, obed€cida a oÍdem de classificaçáo.
7.3' O Íomecedor rBgistredo Íica proibido de firmar contratos d€corÍêntes da Ata de
Rêgistro dê Preços sem prévia autonzaçáo do ôrgâo Gerenciador.

7.1. Cabsrá aos bmecedores beneficiários da Ata dê Rêgistro de Preços, observadas as
condiçóes nela estabelecidas , optar pela aceitação ou náo do fornecimento aos não

que solicitem adesáo à Ata c,e Registro de Preços aoma do quantÍtatívo
previsto, quê esle fornecimento não projudique âs
as3umidas, rosp€itado o disposto no Dêcreto Federal no 7.892. de 23 de janerro de 2013.
7.5.
órgâo gerenoador seráo reaftzadas por meio de oÍicro emittdo pêla presidê

As solicitaçoes de adesáo. concessâo de anuência pelo fomecedor e sutoÍizaÉo do

gâÍsnciadoí.
noa do órgão

8. DAS CONDTçÔES cERAtS
E.í. As ondiçôes gerais do íornêcimento, tais como os píazos para entÍega e
rêcebimonto do objcto. as obrigeçóes da Administíação e ctos Íornêcedoros

do ajusle encontram-se definidos no Termo de ReÍeréncia e no
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9. F7nnc.o../

9.1. A publicaçáo rêsumlda cleste Ata de de Preços no Diário doMunicipio, que é ns4vel paÍa sua
mls s€guinte eo

eficácia. soíá píovidencieds p6lo
de sua egsinature. nos termos da

indispe
até o quinto dia útil do

0.2. Para firm..a s validade do pactua@, a pr$onte Ats íoi lavrada e depcÍs deecheda êín ordem. vat 8ssinada peles

Frarro (MA), 28 de abnt de 2022.

Raimundo Antônio Araújo Municipal cle AdminrstÍaçâo

A. W. n o
Andersen Peiva Tones -
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SECRETARIA t'UITIICIPAL DE
Raimundo Antônio AreúF Barros

órgão

parec€r- juÍldlco ás ,ls. 430 a 433,
ELETRONICO NO. OOZ2O22.CPL.SRP,

- S6cíotário

SERV|COL - SERVrçOS DE LttpEzA E TRÂN
Kalyl Silva Bispo - Reprosentant€ Legal

TERII|O DE

PREGÀO ELETROI{ICO NC
ÂDtitNtsTRATtVO t{c 028r2022.SüA

Homologo, nos termos da

Municipal de AdministraÉo ,Ô IIUI]R

Fr:r c(',

A

o

o D

t--
trt a

!)
Õàa

,!

o

TERHO OE HOMOLOCÂçÀO

legisÍação em vigor, consideÍando a adjudicaqáo
e todos os terínos do processo liciüatóÍio,
cuio obj€to é a contratagão de empÍesá para píê6!aÉo d6 serviços de\/ Locação de Vêículos autoí?DtoÍes paÍa atendeÍ as deírandas dê tÍanspoÍte do Ínuniclpio do PoÍto Franco, 16ÍÉ0como vêncedoE a empesa: À W TRATiISPORTE e inscrita no CNPJ nc 2ô.245.325t00O1-28,no veloÍ do Rl 8.713.512,1X, (oito mithões, setecentos ô treze mil, quinhêntos e doze Íeai3).

Oàse ciência âs inteÍessadas, observadas as prescrições legais 6 p€rtinsntes.

Porto Franco/MA, ?8 d6 abnt de ZOZ2.

RAIiIUI{DO AITITONIO ARAÚJO EARROS
SecÍetário Munidpat de Administraçáo

ATA DE REGISTRO DE tÍp

PREGÂO ELETRÔNICO N' OOZ2O22 - CPL
PROCESSO ADMIN|STRÂT|VO No. O2&2o22.SmA

ATA DE REGISTRO OE PREÇOS No 02212022-pMpF

o MuNlclPlo DE PORTO FRANCO, t sssoa,iurldica de direito púbtico intemo, inscÍito no cNpJ/MF sob o no.06.208.946/0001-24, com !9qe nâ PÍaça oemétrio Mithonreá, -10, côntÍo, na cidade 
-de porro Franco,

representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAçÀo, neste áro àú"".nuà" por seu ütutai
Secretário Munidpal de AdminisúaÉo, Raimundo Antônio AÍaúÉ s;n"s, úásíterõl ãsaoo, servioor poutico\, runicipal, portBdoÍ da cédula de identidade RG n.o 050322s12óta-g ssplua, inscrlo no ôprrraF sob o n.o215.867'483{0, fronadoÍ de Despesa, atÍavés do Decíeto Municipal No. 004/2b2i ná ,so oÀ suas stÍibuiçiês,
Pf:'!99nd9 o iulgamento .da licitaÉo na modalidade Pregão, na torma Etetronica, 

-p"r" 
necsrno oe

?BEgos do 0021202?. publicado no Diário oticial do Eitado do Marcnheo ". fioctzozz. processo
AdministÍalivo no 028/2022-sMÀ RESOLVE Íegístrar os preços da empresa indicada e quatincaoa nestâ ATA, de
1T{o cgT e classificaÉo por €la alcançada ã nas quantidades cotadas, atendondr 

"à 
óúiço"" pr€visras no

Edital, _suieitando-ss as paítos às normas conslantes na Lei Federal no 8.666, d" Zi ;; üú" de 1993 e suas
alteraçÕes, Decreto no 7.892,,de 23 de ianeiro de 20i3, Lei reoerar n;'ió.szó, o" rz à"'Jrrno de 2002, em
coníomidade com as disposiçoes a seguii:í. OO OBJETO
1,í' A pÍc§ent€ Ale t€m por objeto a contratação de empr€sa parâ prestaçâo de seMços dê Locação d€veículos Aulomotoíes paÍa etender as demandas de transporte'do úuniciilo oe porto'iranco, conforme

OARlo oFICIAL ELErRÔNIco PREFE]ÍURA IuÍTICIPAL oE PoRTo FRANco . TIIÂ
Ê cARAr'filDA A AUTENTTCTDAoE oEsrE DÁRro. DÉSDE euE AcÊssADo pELo ENDEREÇo:
httpsr/podof anco.diâÍiomunicipal.nêt. br
cÓDtco DE AUTENTTCTDAOE: 22bo89í6sbdc26at'/322987d87d2b99b31b6cÍ4
PARÂ VERIFICAçÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCOOÊ AO LADO



2.1. Do

5

OFICI.AL ELETRÔÍTrcO PREFEÍTURA I'UÍ{ICIPAL DE PORTO ÊRANCO . TA
Ê GARAMnDA A AUTENTIGIDADE DESTE DIARIo. DESDE oUE AcESsADo PELo ENDEREÇo:
httpsr/poíloíranco.diâriomunicipal. nêt. br

cÓDlco DE AUTENTTCTDADE: 22ba89í6ebdc26ât'I322987d87d2b99b31b6cÍ4
PARÂ VERIFICAçÁO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

do

A)L
0)

,ô íIUBR

E

65.690{00

A. W.

Rua CuÍimatá, no 06, Curimatã-MA

no -28

eleíon6 í:9&9154-0210 eleÍono 2:

Eleüônico: awlranspoÍtes76@9ru il.com

no 01364082003 Exp./UF: SSP/MA

ANOERSEN PAIVA TORRES

PF no 0'18.ô79.483-54

UIIID VL
i,Il:{IFfJt

1

CAPACIOADE PARA 02 PESSOAS, 8I.
COMBUSTIVEL (GASOLINA E/OU
ALCOOL), COM OUTLOMETRAGEM L|VRE,
SEM CONDUTOR. AEASTECIMENTO DE
COMBUSTIVEL FOR CONTA DO

TrPo NO
MOTORMINIMo 25CC1 NO tMo

MÊS í0 '12 1.400,00 't68.000,00

2

MOTOR 1.0, 65 CAVALOS NO MINIMO.
TIPO 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05
PESSOAS, BI.COMBUSTIVEL (GASOLINA
E/OU ALCooL), CoM QUILoúETRAGEM
LIVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO OE COMBUSTIVEL

MÊS

NO NI

CONTA

TIPO

37 12 2.900,00 1.287.600,00

í2.800,00 1

D Ê

o

INHONETE DE CARROCERIA
ABERTA/PICK.UP, CABINE DUPLA, COM
04 PORTAS, A ÓLEO OIESEL. POTÊNCIA
MIN|MA r2o Hp, TRAÇÃo 4x4, coM
CAPACIDIOE DE CARGA NO MINIMO
í.OOO. KG, COM CAPACIDAOE PARA 05(crNco) PESSOAS COM
QUILOMETRAGEM LIVRE. SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMEUSTIVEL POR CONTA OO

3

CAÀí

MÊS 12 12

4

OE CARROCÊRIA
ABERTA, CABINE SIMPLES, COM
CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS COM
QUILOMETMGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. AEASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL POR CONTA DO

CAI/IINHONETE

MÊS 08 't2 7.950,00

ubÇ

CONDUTOR COM CAPACIOADE MINIMA
PARA 22 (vtNTE E OO|S) PASSAGETROS
DOTAOO DE TODOS OS EOUIPAMENTOS

TIPO

LEIPOR

IBUS SEM

MÊS 02 12 í2.950,00 3í0.800,00

d



OUILOMETRAGEM LIVRE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL
POR CONTA DO CONTRATANTE

NÚMERO 378:: OUINTA,28DÊAB L

t__â IJt ll{rJta'1!

IFls n
o\

COM CIPACIDADE MINIMA PARA 9 A 15
(ourNzE) PASSAGETROS DOÍADO DETODOS OS
OBRIGATÓRIOS
QUILOMETRAGEM
ABASTECIMENÍO DE COMSUSTIVEL

VAN CONDUTOR

EQUIPAMENTOS
POR LEI

LIVRE

MÊS 06 12 12.850,00 925.200.00

(,.,
(;Frto ()

t1

7

VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE
INTER.HOSPITALAR DE PACIENTE COM
RISCO DE VIDA CONHECIDO, NÂO
CLASSIFICAOO COM POTENCIAL DE
NECESSITAR DE INTERVENÇÃO MÊDICA
DURANTE TRANSPORTE ATÉ OsERVrçO DE DEST|NO. SEM

DE SUPORTE BASICO:

E

MÊS 0í 12 í0.950,00 13í.400,00

í31.400,00

PI AC I
D Êo

g

VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE
INTER.HOSPITALAR DE PACIENTE COM
RISCO DE VIDA CONHECIOO. NÃO
CLASSIFICADO COM POTENCIAL DE
NECESSITAR DE INTERVENÇÃO MÊOICA
DURANTE TRANSPORTE ATÉ O
sERVrçO OE DEST|NO. coM
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
CONFORME PORTARIA GI\,UMS 2048, DE

tr'll:Iú

1

MÊS 0í 12
10.950,00

F]

E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTO
RISCO EM EMERGENCIAS
PREHOSPITALARES E/OU OE
TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR QUE
NECESSITAM DE CUIDAOOS MEDICOS
INTENSIVOS. COM OS EOUIPAMENTOS.
MARERIAIS E MEOICAMENTOS
NECESSARIOS PARA ESTA FUNÇÃO,
NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS

ANÇADO:
ATE

SUPORTE
VEICULO DESTINADO AO NDIr,FNTO

DE 05.í í

MÊS 01 12 14912.450,00

.br
§o

o
v

í0

DE SUPORTE BASICO
VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE
INTER.HOSPITALAR DE PACIENTE COM
RISCO DE VIOA CONHECIDO, NÃO
CLASSIFICADO COM POTENCIAL DE
NECESSITAR DE INTERVENÇÃO MÉDICA
DURANTE TRANSPORTE ATÊ O
SERVIçO DE DESTINO. SEM
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

4X4.

MÊS 01 12 13í.400,0010.950,00

1í SIMPLES, MOTOR DIESEL. POTÊNCIA:
coMMINMO OE 160 cv

VEICULO U4 CABINE
MÊS 02 12

13.950,00 334.800,00

r
i

DlARlo oFtcIAL ELETRÔ rco PREFEITURÂ IIU,{IGIPAL DE PoRTo FRÂI{co .TIA
É GAFÂNTIDA A AUTENTICIoADE DESTE DIÁRIo, oEsoE oUE AcEsSADo PÊLo ENDEREÇo:

cóolco DE AUTENTtctoADE: 22baE96e úc26ar. 3229ü da7d2b99b3 I b6cí4
PARA VÊRIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCOOE AO LAOO



OUILOMETRAGEM LIVRE,
CONDUTOR. ABASTECIMENTO
COMBUSTIVEL POR CONTA

À Fls n
ít.)SEM

DE
DO

RUI}

3r0 :: OUINTA, 28 rE

12

VEICULO TIFO CArltl
4IA; CARACTERISTICÁS NO MINIMO DE:
CAPACIoADE DE CARGA: 10.000: COM
OUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTIVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

BAÚ TOCO

MÊS 01 12
14.150,00 169.800,00

Fiirri'..o

í3

CONDUTOR COM CAPACIOADE MINIMÂ
PARA 22 (VINTE E DOIS

DE TODOS OS EQUIPAMENTOS
OBRIGATÔRIOS
QUILOMETRAGEM
ABASTECIMENTO

POR LEI
LIVRE

DE COMBUSTIVEL

) PASSAGEIROS

A DO CONTRATANTE

TIPO IEUS SEM

MÊs 04 12
13.094,00 628.5r2,00

o DÊ

14

SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE
MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DoIS)
PASSAGEIROS DOTADO DE TOOOS OS
EOUIPAMENTOS OBRIGATÔRIOS POR
LEI QUILOMETRÂGEM LIVRE

o PO

DO
DE COMBUSTIVEL

MÊS 't202 í3.450,00

TIPO VAN/KOMBI SEM
CONDUTOR COM CAPACIDADE MINIMA
PARA 9 (NOVE) PASSAGEIROS DOTADO
DE TODOS OS EOUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS POR LEI
OUILOMETRAGEM LIVRE
AEASTECIMENTO DE COMBUST|VEL

't5

OO CONTRATANTE

MÊS 40 12 2.950,

TOTAL E.7i3.5ía

2.2. Parlicipantes:
SêcÍêtarla Municipal de Administração - SMA; Secretaria Municlpal dê Saúde - SMS: SecretaÍia Municipat de
lnfÍaêsfulura B Mobllidade Urbena - SINFRA| Sêcretaíia Municipal de Educagão - SME.
2

oúRlo oFICIAL ELEÍRÔ rco PiEFEm,RA ilIUiIIcIPAl. DE PoRTo FRANco . mA
Ê c,AR r{floA A AUTENTICToADÉ DESTE DúRto, DEsoE ouE AcÊssAoo pELo ENDEREço:
htlpsr/poíof snco.diâriomuoicipal. n6t.bÍ

cÔDrco DE AUTENTTctoADE: 2zba69í6ebdc26aí3z2987dB7dzb99b3 1 bÍ6ct4

PARA VERIFICAÇÁO DE AUTENTICIDADE, LEIA O ORCODE AO LADO

NO MINIMO, CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS, BI.
CoMBUSTIVEL (GASOL|NA E/OU ÁLCOOL), COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR CONTA DO
CONÍRATANTE

ÍÍE
u ilE gr] SITFI

'l 4 2 1 3

oEscRtçÀo oE uATERtats ou §ERvlços
LETA, NO M rMoVEICULO TIPO 1

2

VEICULO TIPO PASSEIO, NO MINIMO MOTOR
CAVALOS NO MINIMO, TIPO 04 PORTAS,
P- ARA 05 PESSOAS, BI.COMBUSTIVEL (GASOLINA E/OU
ALcooL), coM oUTLoMETRAcEM LtvRE, §eu conouton.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR CONTA DO
CONTRATANÍE

1.0, 65
CAPACIDADE

20 5 6

3 CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTA/PICK.UP. 3 2 3 4
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CAIT,IINHONETE DE CARM
SIMPIES, COM CAPACIOADE PARA 02 PESSOAS COM

LIVRE, SEM CONDUTOR.
COMBUSTIVEL POR CONTA DOABASÍECIMENTO DE

3 0 3 2

CAPACIDADE MINIMA PARA 22 (VINTE E DOIS)
PASSAGEIROS DOTADO OE TODOS OS EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS POR LEI QUILOMETRAGEM LIVRE
ABASÍECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR CONTA DO

MINIMA PARA 9 A 15 (OU|NZE) PASSAGETROS DOTADO OE
TODOS OS EOUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI
QUILOMETRAGEM LIVRE ABASTECIMENTO DE

5 0

6 4

TIPO vAtl SEM CONOUTOR COM CAPACIOADÊ

DO

coM

POR RATANTE

SEM

0 0 2

o 0 2

7

AÍI'BULÀNCIA OE SUPORTE BASICO: VEICULO DESTINADÓ
AO TRANSPORTE INTER.HOSPITALAR OE PACIENTE COM
RISCO DE VIDA CONHÊCIDO, NÃO CLASSIFICADO COM
POTENCIAL DE NECESSITAR DE INTERVENÇÀO MÉDICA
DURANTE TRANSPORTE ATÊ O SERVIçO OE DESTINO.
SEM EOUIPAMENTOS E MATERIAIS

0 0 0 ,l

E

AMBULÀNCIA DE SUPORTE BASICO: VEICULO DESTINAOO
AO TRANSPORTE INTER.HOSPITALAR DE PACIENTE COM
RISCO DE VIDA CONHECIDO. NÃO CLASSIFICAOO COM
POTENCTAL DE NECESSTTAR DE TNTERVENçÂO MÉD|CA
DURÂNTE TRANSPORTE ATÉ O SERVTçO OE DEST|NO,
COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS CONFORME PORTARIA
GM/MS 2048, OE 05.1 1.2002.

0 1

I

AIIíBULÃNCIA DE SUPORTE AVANÇADO: VEICULO
DESTINADO AO ATENDIMENTO E TRANSPORTE DE
PACIENTES DE ALTO RISCO EM EMERGENCIAS
PREHOSPITALARES E/OU DE TRANSPORTE INTER.
HOSPITALAR QUE NECESSITAM DE CUIDAOOS MEDICOS
INTENSIVOS. COM OS EQUIPAMENTOS, MARERIAIS E
MEDTCAMENTOS NECESSARTOS PARA ESTA FUNçÃO, NOS
TERMOS DA PORTARIA GM/MS 2(X8. DE 05.í I.2OO2.

0 0

00 10

AO TRÂNSPORTE INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE COM
RISCO OE VIDA CONHECIDO, NÂO CLASSIFICADO COM
POTENCTAL DE NECESSTTAR DE |NÍERVENçÃO MÉD|CA
DURANTE TRANSPORTE ATÉ O SERVTÇO DE DEST|NO,

lA DE SUPORTE BASICO: VEICULO DESTINAOO

IPAMENTOS E MATERIAIS. CAMIONETE 4X4.

DIESEL, POTÊNCN: MINMO DE 160 CV, COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR CONTA DO

10

't1

0

0

S:il]
3t4ULO TIPO CAMIN MPL

00 1

2 0 0

12 VEICULO TIPO CAMINHÁO BAÚ TOCO 4,2 I 0 0 0

Q- FIs n
CAEINE DUPLA, COM B1 PORTAS. A ÔLEO DIESEL,
POTENCIA MINIMA 120 HP, TRACÂO 4X4. COM
CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO I,OOO Kô. COM
CAPACTDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM CONDUTOR.

A
§v

IMENTO DE COMBUSÍIVEL POR CONTA OO

DIARIO OFIGIAL ELETROI{ICo PREFEITURA mUMGIPAL DE PoRTo
É C'ARANTIDA A AI,ÍENTICIoADE DESTE DúRO, DESDE oUE AcEs
https://portofranco.diaÍiomunicipal.oet.br

cÔDrco DE AUÍENT'CIDAOE: 22bâ89Í6abdc26af7322987d87d2b99b31
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PARA VERIFICAçÃO OE AUTENTICIOADE, LEIA O ORCODÉ ÂO LADO



Q- Fls n !)
CARACTERISTICAS NO MINIMO DE: CAPACIDADE DE
CARGA: 10.0fi1: COM QUTLOMETRAGEM L|VRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE COMEUSTIVEL POR

oo

3. OAVÀLIDADE DAATA
3.1. A iralidade desta Ate d€ RegistÍo de Preços serâ de 12 (doze) ínesss, a partir d€ sua assinatura, não
podendo sor pÍoÍÍogada.
4. DA GERÊNCIA DA ATA OE REGISTRO DE PREçOS
4.1, Cabeíá à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO o gerenciamento destâ Atra, no seu aspeclo
opeÍacionsl e nas questões legai§, €m conÍoímidade com as normas do Decreto no 7.892, dê 23 de ianeko dg
20í3.
5. DOS PREçOS REGISTRADOS
5.í. Os pÍêços Íegistr«bs aão os pÍeços unitários ofeítados pêlos sgnatáÍios d6stâ Ata.
5.2. Os PÍêços regislrâdos, bom como o regisko dos licitantes qu€ aceitaram colar os ÍraloÍiais com gro@s
iguais ao§ do licitante v6nc€dor, 6slâo relecionados na ata do r€alizaçáo dã sossáo pública do PÍÊgão Eletônico
no N2Í2022, que é paÍte intsgranle destra Ate de Registro dB Preços, indepêndentgÍnênto de transcriÉo.6. DA UTILIZAçÃO OO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A pr€seôte ata impllca em compromisso de íornedÍnento, após cumpriÍ os requi§tos d€ publicidade,
ticando o íoÍnêcedor obrigado a etender todos os pedidos efetuados duiante sua validadê, dêntro dos
guantitaüvos esümados.
6.2. O ailste com os Íomecêdores registrados ssrá ÍoÍrnalizado pelos interessados m€dianle assinstuÍa de
Contreto, obseÍvadâs as disposiçõês conüdas no Editel do Píegâo Elglrônico nc OO2ÀO22.
6.3. Em deconência da publicação desta Atâ, o parlicipante do SRP podeÉ ÍlrmaÍ contrato com os
foÍnocedoÍôs que üveram os pÍeços Íegistrados, dêvendo crmunicaí ao órgão gesbr a reqlsâ dequele em
bmeceÍ os materiais no prazo estebelecido pelos óÍgàos participantes.
A,4. O bm€cedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a paÍlir da convocaÉo, paÍa a assinâturâ do
contrato.
ô.5. C€§o o Íom€cêdor dessificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estab€lecido ou se rêcuse a
executar o Íomecimsnto, tôrá o seu registro de preço cancêlado, sem prcjuÍzo das sençõos proústas em lei e no
insfirmenlo contratual. Nsste csso, o óÍgão participante comunicerá ao órgào gestoÍ, compotindo a esle convocar
suclssivâmêntê, por ordom de clessiÍicação, os demaiS fomecedorss.
6.6. O dolonlor do Íegistro do pÍeços, durante o prazo de velidade dosta Ata, fica okigado a:
6.ô,í. Atendor os pedidoB ôÍotuâdos pôlos órgâo perticipentes do SRP;
6.6.2, Fomecor os materhis, poÍ pÍêço unitário registrado, nas quantidad€s indicadas pslo paíicipente do SRP,
não podendo ultrapassar o quentitaüvo Íegistrado:
6.0.3. RÊspondeí, no pÍazo de até 48 (quarenta e oito) horas. à regislro de preços
sobre a pÍetongão de óÍ9ão nào paÍticipante em edeíir à presente Ata (
7. OA AOESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OúiF OTrcNL ELETRôIIEo PREFEITURA IIUIIIGIPAL DE PoRTo FRAIICo
É GARANTTDA A AUTENTTctoAoE DEsrÊ oÁRlo, oESDE euE AcEssAoo pELo

hüps/poÍlotrsnco.dÉÍiomunicipal-nât,br

cÔolco DE AUÍENTTCTDAOE : 22ba89í6eHc26ap322987d87d2b99b31 bf6cí4

PÂRA VERIFICAÇÃO OE AUTENTICIDAOE. LEIA O ORCOOE AO LADO
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13

ABASTECIMENTO DE COMBUSTíVEL POR CONTA DO

4

PARA
DOTADO

OBRIGATÓRIOS

TIPO SEM CONOUTOR coM
CAPACIDADE MÍNIMA 22 NTE DO ts(vt )
PASSAGEIROS OE OSTODOS IPAMENTOSEOU

POR LEI OUILOMETRAGEM LIVRE 0 0

0

0

rrílíl('

14

COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42
PASSAGEIROS DOTAOO DE TODOS

POR LEI OUILOMETRAGEM LIVRE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

(OUARENTA

OBRIGATÔRIOS

RODOVI

PAMENTOS

VEICULO TIPO ÔNIBUS CONDUTOR
E DOIS)

OS EOUI
2 0 0

r5

VEICULO TIPO VAN/KOM8I SEM
CAPACIOADE MINIMA PARA 9 (NOVE) PASSAGEIROS
DOTADO DE TODOS OS EOUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS
POR LEI QUILOMETRAGEM LIVRE ABASTECIMENTO DE
COMEUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANÍE

CONDUTOR COM

I

40 0 0 0

§
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F7.1. Podorá uülizer-se da Ata de Reglsbo de Preços os ôrgáos participanles ou gualgu6r

da AdmínlsúâÉo Públicâ qu6 não tenha paÍticipado do certame objato dêste Editel,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃo - Ôrgâo GeÍendadoÍ, dssdê que

Ínediante

vantrBgôm, r€speitado o liÍnílB conlido no De6eto FedeÍal no 7.892, dê 23 dê raneiro de 2013.
7.2, Os óÍgáos e en$dad€s qu€ não pãíiciparam do Registro d€ Preços, guando dêselaÍeín
de Regisfo do d€v6rão rnaniíestaÍ s€u inleíesse junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE

. para que esta indique os possívsis fomocedorcs 6 rospectivos pr€ços a seÍBm Praticados,

Râimundo Antônio AÍaúio Bânos - SecÍetáÍio Municipal de AdÍtÍnistÍâgão

À w. TRAI{SPORTE e LOCAçÂO EIRELI
AndeÍsên Paiva Torres - Rêpresentânt€ Legal

Empresa

\PAT

o

obedêcids a oídem de classilicaçào.
7.3. O brnêcedor regisúado fica pÍdbk o d6 fiflnaÍ conúatos decoÍÍentes da Ata de Regisfo de Prêços sêm
Drévia aubrizsçâo do Óoão Gerenciador.
7.4. Cabsrá aos íoín€cedoros beneficiários da Atâ de R€gistro de Preços, observadas as condiÉ9s nela
êdabêlsddes, opter pola acêitaçáo ou nâo do ÍomeciÍÍEnto aos nâo paítcipântes que solicitem edesão à Ata de
Regisfo de PGços acime do quantitaüvo previsto, desde que este íoínecimento não píejudique as obrigações
anteÍiormente assumidas, r€speitado o disposto no O6creto FedeÍal no 7.892, de 23 de ianêko de 2013.
7.5. fu solicitâçõ€s d€ adesâo, concessão dê anuância pelo fom€c€dor € autoÍizeçâo do órgÊo g€renciadoÍ
.s€rão Í€allzadas por Íneio de ofício enútido pele presidência do Órgão goronciador''8. DAS CONDIÇoES GERAIS
8.1. As condiçÕes gerais do Íomecimento, tais coÍm os prazos para entrêge e rccebiínento do obieto, ag

obrigagóss da AdministÍaÉo e dos ÍoÍnêcedores Íegistrados, sançôes e demais condiçÕ€s do aiu§to encontram-
se delinldos no TeríÍD de Referência e no Edital do Pregão Elelrônico 0022022.
9. DA DIVULGAÇÃO
9.1. A publicação í€suÍüda desta Ata de RegistÍo de Preços no Diário Olicial do MunicÍpro, que ê condiÉo
indispônsÀvd parà sua eficácla, s€rá providanciada peb Ôrgão GeÍenciador âté o quinto dia útil do rnês seguinto
eo de sua essinaluíe. nos temlos dâ lei.
9.2. Pãra íimeza e velidade do pactuado. a prssenle Ata Íoi lavÍada e dspois de lide e achada €m ordom, vai

assineda pelas paítes.
Porto Franco (MA) ,28 de abnl de 2022.

SECRETARIA IUNICIPAL OE AÍ'TIINEiTRAçÂO

C

L

-ó5F v

OIARIO OFICiAT ELETRÔIIICO PREFEíÍURA XUiIICIPAL OE PORTO FRAI{CO . f,A
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE OESTE DÁRIO. OÊSOE OUE ACESSAOO PELO ENDEREÇO:

hltps:/poÍtoÍÍenco.diaÍiomunicipâl.not,br

cÔDlco DE AUTENÍICIOADE: 22bâ89Í6ebdc26afi 322987 dB7d2b99b31b6cÍ4

PARA VERTFICAÇÁO DE AUTENTICIOAOE. LEIA O ORCOOÉ AO LADO
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Oficio n" 723/2022 - c?rt3

Sucupira do Riachão - Ma, O4 de agosto de 2022.
A Empresa:
Â.w. TRÂNSPORTE & LOCá,ÇÀo EIRELI
CNPJ: 26.245.325 I OOOI -29
Colinas - Ma

ATEIYI'ER AA DEU/U|D/IS DE TRAI|§PORDE DO UIÍI|ICIPIO
visando para atender as necessidades das secretarias Municipais do
do Riacháo - Ma, Interessada em aderir a itens da referida ata

Ao cumprimentá-lo, venho através do presente manifestar nosso interessepara que este Município possa adquirir na condiçâo d.e -carona" a ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N" O22/2O22_PMPF, PREGÃO ELETRôNrCo N" oo2/2o22_Cpl,, pRocESSO
ADMTNTSTRATTVO N O28 I 2022/SMA, conforme extrato de publicação no DiáLrio OficialEletrônico Prefeitura Municipal de Porto Franco - Ma, do dia 28 de abril de 2022, Ediçáo N"379, páginas O5 a ll, que tem por objeto co[TRATAÇÂo DE EupRt§A plrRA

conforme quantitaüvos Anexo I, Já

municÍpio de Sucupira
de registro de preços,

órgão gercaclador de ate.

No caso de aceihçeo, solicito que seja enviado oÍlcÍo dG acelte, Juntamente com os
documentos relacionados abaixo , validos até a data de apresentaçáo, Íto ptazÃ de O3 (Três)
dias Uteis.

Contreto rocld ou rcqucrlmento dc

c dívlda atlva da Unlôo, cstado c
dc regularldade de FrOTs;

dc capacldade téclica,

No ensejo renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideraçáo. 'oY
WALTERLIN5
RODRIGUES DE
AZEVEDO:856 290
372

Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal
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d. form. dtgit.l por

WAITE8LINS RODfrGUE5 DE
ÂzEVEDOA5694290372
Oâdor: 2022.08.04 I 035:36
-03'00'

F'5, {1
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Ru Sto
Fone/tàx: (99) 3553J 098/l0l 9

E-mâil: prrÍ.ltür..u.uprtdort.ctro@lmdlconr

N" 479. C.ft! - CE!r. - CI.IPJ: 01.612.J.]ErcO0t
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VEICULO
MÍNIMO M

TIPO MOTOCICLETA, NO
OTOR 125CC NO MINIMO,

|ITJTTÍJ'

R$
1.400,00

R$
84.OOO,O0

I

CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS, BI-
coMBUSTÍvEL (GASOLTNA E/OU
ALCOOL), COM QUILOMETRAGEM
LMRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTN/EL
POR CONTA DO CONTRATANTE
VEICULO TIPO PASSEIO, NO

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

t2

t2

t2

5

o

2

MOTOR I.O, 65 CAVALOS NO
MÍNIMo, TIPo 04 PoRTAS,
CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, BI.
COMBUSTÍVEL (GASOLINA E/OU
ALCOOL), COM QUTTOMETRAGEM
LTVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTtrr'EL
POR CONTA DO CONTRATANTE
CAMINHONETE DE CARROCERI,A
ABERTA/PICK-UP, CABINE DUPI.A,
COM 04 PORTAS, A ÓLEO DIESEL,
PoTÉNch MÍNrMA r2o Hp, TRÂÇÂo
4X4, COM CAPACIDADE DE CARGA
NO MÍNIMO 1.OOO KG, COM
CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)
PESSOAS COM QUTLOMETRAGEM
LTVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTfTIEL
POR CONTA DO COMRATANTE
CAMINHONETE DE CARROCERIA
ABERTA, CABINE SIMPLES, COM
CAPACIDADE PARA 02 PESSOAS
COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL POR CONTA DO
CONTRÂTANTE

TIPO VAN SEM CONDUTOR
COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 9 A
r5 (QUINZE) PASSAGEIROS DOTADO
DE TODOS OS EQUIPAMENTOS
OBRIGATÓRIOS POR LEI
QUILOMETRAGEM LIVRE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTfVEL
POR CONTA DO CONTRATANTE

6 R$
2.900,00

RS
208.800,00

3 R$
12.800,O0

R$
460.800,0o

4 4

2

12 RS
7.950,00

R$
381.600,0O

6 MÊs t2 R$
12.850,00

R$
s08.400,00

3

Rur liao José.

E-nrâil: pr.f.ft ürrlucullrrdorilctro@Elllrllcoír

,{79. CcnE! - CEP: 656ót,000 . CNPJ: 0 t.612.338/000I {?
FoaE/tâx: (99) 3551-1098/1019
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VEICULO TIPO CAMTNHÃO 314
CABINE SIMPLES, MOTOR DIESEL,
POTÊNCIA: MINMO DE 160 CV, COú
QUII,OMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

MÊS t21
R$

13.950,00
R$

167.400,00

WALTERLINS Âs6in.do de íoimô dtsttat

RoDRtGUEsDE I$Nâ',]#H|'
AZEVEDO:9569429 AuvEmas6o42e0372

0372 ?to' 
2022 6t'o,l l o3e{

Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal

vf,
tr

\PAT

al

v

72

TOCO 4X2; CARACTERÍSTICAS NO
MÍNIMo DE: CAPACIDADE DE
CARGA: 1O.O00; COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTTVEL POR CONTA DO
CONTRÂTANTE

VEICULO TIPO

MÊS !21

1.780.800 00

Rs
14.150,00

R$
r69.800,o0

VÂI,OR TOTAL

Fls. {1
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Ru Sào Josc. N' 4?c. Ccnuo - CEP: 6lóó8-mO - CNPJj 01.612.J38/0001 {7
FoD.abx (99) 3553-1098/10l 9

E-trDil: pÍ*i.larucryl}.dort.ch.o@rDjl.oü
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JYt Gmail cpl sucupira do Riacháo <cprpmsr@smait.com>

soLtctTAçÃO PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREçOS No 022t2022-PREGÃO ELETRÔNICO NO O
2 mensagens

com> 3 de agosto de 2022 às 10:47Para

A Empresa:
4.1v. TRANSPoRTE & LocAÇÂo ETRELI
CNPJ: 26.245. 325 / OOOI -25
Colinas - Ma

Ao cumprimentáJo, venho através do presente manifestar nosso interessepara que este Município possa adquirir na condição de "carona" a ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N" o22/2O22-PMPF, PREGÃO ELETRoNIco N. oo2l 2022-CPL, PROCESSOADMTNISTRATÍVO N" O2a / 2O22/SMA, conforme extrato de publicaçâo no Diário OÍicialEletrônico Prefeitura Municipal de Porto Franco - Ma, do dia 28 de abnl de 2022, Ediçáo N"379 Páginas oS a 11 eto

visando para atender as necessidades das secretarias Municipais do municipio de Sucupira
de registro de preços,

do Riachâo Ma, Interessada em aderir a itens da referida ata
conforme quantitaüvos Anexo I, Já

que tem por o

No caso de aceitaçáo, solicito que seJa enúado olÍclo dc accltc, juntamente com osdocumentos relacionados abaixo , válidos até a data de apresentaçâo, no pralm de O3 (Três)dias úteis.

gercncledor da ate.

de Unlâo, crtedo e mualcíplo;rl

al

a

Certiio CIIPJ

dc regúarldade dc FrGT§;

dc cepecldade técalcr.

No ensejo renovannos Ílossos votos de elevada estima e disünta consideraçáo.

Walterlins Rodrigues de Âzevedo
prefeito Municipal

I Ai, l.l)(Í) ()tri(]{) lrlil:trll.tCil,r\(,\() COT\í ellr\N,t I.I,,\.t IVr),-l
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https://mail'googlê'conÍmail/u/oPik=0fl,89í475&üew=pt&search=aÍ&peÍmthid=6Íead-a%3Ar- 
28011g2g711414oug8&d§qt=lüsimpl=m§g no/n3.-- 113



O4nBl2O22 N:ss GMAiI- SOLICITAçÃO PARÂ ADESÃO A ATA OE REGISTRO DE PREÇOS NO O2Z2O22-PMPF, PREGÃO ELETRÔNICO ...

51tt <awtránsportes 78@gmail. com>
Para: CPL Sucupira do Riachão <cplpmsr@gmail. com>

4 de agosto de 2022 às 11:Sg

Em qui., 4 de ago. de 2022 às í0:48, CpL Sucupira do Riachão <cptpmsr@gmail.com> escreveu:A Empresa:
A.W. TRANSPORTE & LocAÇÃo ETRELT
CNPJ: 26.245.32SlOOO 1-28
Colinas - Ma

Ao cumprimentá-lo, venho através do presente manifestar nosso interessepara que este Município possa adquirir na condiçáo de "carona,,a ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N" O22/2O22_PMPF, PREGÀO ELETRÔNICO N" OO2/2O22_CPL, pRocESSO
ADMTNISTRATTVo N" o2sl2 o22 / sMA conforme extrato de publicação no Diário OfrcialEletrônico Prefeitura Municipal de Porto Franco - Ma, do dia 2g de abril de 2O22 EdiçãoN" 379 pagrna tem por objeto DE EUPRESA PÂRA

ATEI|DER AS DEMAITDAS DE
DE VEÍCULO8 AUTOMOTORT§' PÂRA

visando para atender as necessidades das secretarias Municipais do município deSucupira do Riachão - Ma, Interessada em aderir a itens da referida ata de registro depreços, conforme quantitativos Anexo I, Já autorlzaçâo do órgâo gcrcaclador da

s O5 a 11, que

ate.

\t\trr.\(, ()ti - t(-) i)t i.()l.ti.,l tJ\(.i\(.) (.Í )lr,l (,)lr,\i\lit/\ ll\,()).

No caso de aceitação, solicito que seja enviado otÍcio dc accite, juntamente comos documentos relacionados abaixo, válidos até a data de apresentação, no prazo de O3(Três) dias úteis.

tequerlmento de empresárlo
lT.il

,
c

CaÉío
Alvará
Certldóee aegatlva de deblto e divida atlva da Unlâo ertado e muaicipio

de regularldade de FGTS;
negativa de débltoe trabalhÍsta;
dc falência;

Balenço patrtmonlal;

Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal

No ensejo renovarnos nossos votos de elevada estima e distinta consideraçáo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO. MA

Ao llustríssimo Senhor

Prefeito do tunicípio de Sucupira do Raechão (MA)

rERMO DE ANUÊNCIA

Assunto: Adosão ao Regi3tro de Preços do Pregão Elêtrônico n" 0O212022-

cpl, para prestação dos serviços de Locação de Veículos automotores,
REGISTRO DE PREçOS No O2A2O22-PMPF tenclo como objeto a eventual
prestaçáo de serviços de locação de veículos, para atender as necessidades
do Município de Sucupira do Norte /MA

Prezado Senhor

Concordamos em prestar nossos serviços, nos termos da Ata
de Registro de Preço do Pregáo n' 00212022, rêalizedo pêla PreÍeitura
Municipal de Porto Franco - MA, para a Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão- MA.

Diante da concordância, aguardamos os tramites para a
conclusão da operação.

Colinas - MA, 04 de Agosto de 2022.

m

AWTRA
á,rZ /ã 4
NSPORTE & LOCAÇAO ETRELT

CNPJ no 26.245.32510001 -28

AndêBen Paiva Torres

A\I TRAI.ISPORTf Ii L OCACAO TIRIII
(t'!P) 26 24\ l25i mot 28

Flrtr í lrPlt\l.i1,. l.j-L l\1 i': Lrllt.i. ..

( OllN^5 f.l i ( [ l' i.L) r..r.r Llt)1r
',ii1t ' .: .

Empresário
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ALTERAÇÀO CONTRÁTUAL DA EMPRESA INDIViDUÂL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
tiIRELI

^w 
TRÂNSPORTE & LOCAçjO ETRELI

ANDERSEN PÂIVA TORRES, brasileiro, solteiro, data de nascimento ZgIOA/19A6, empresário,
portadot da cédula de identidade Rc nc 0136/+08020003 ssp/MA, inscrito no cpF/MÉ sob nr
018.679.483-54, resldente e domiciliado à Rua Rio Branco, 4s8, centro, colinas-MA - cEp 6s690-
000, Titular da empresa t.imitada AWTRANSpoRTE& LocAÇÂo EIRELI, com sede na Rua 01, 10,
coniunto Habitacional Elias Lima da silva, larobá - MA - cEp: 6s693.000, regisrrada na lunra
comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE ne 216000763sg aos 27 de setembro de 2.ó1e e
inscrita no cNPf sob o n'. 26.245.325/000r-28, resolve alterar e consolidar seu contreto social
mediante as seguintes cláusulas e condições;

Cl,.usul,a PrlDGlra

A EIRELI que únha exercendo suas ativldades no endereço sito à Rua 01, 10, coDiunto
Hâbitâclonal Elias Lima da sllva, latobá - MA - cEp: 6s693-000 passa a fazê-lo no seguinte
endereço sito à Rua Curimatã, 06, Curimatã, Colinas - MA - CEp: 65690-000

Em face das alterações acima, copsoltdi-s. o contr.2to f,oclrt. mediante âs condiçôe.s e

cláusulas seguintes:

CLÁUSUUT PRIMETNA

A empresa grará sob o nome empresarial ', AW TRÂNSPORTE I LOCÂçÃO EIREU, e terá por
título de estabelximeDto a expressão fantasia ..AW TRÁNSPORTE & LOCÂçÂO".

CUTUSULT §EGT'NDA

A empresa tem sua sede e donricílio na Rua Curimatã,06, Curimatà, Colinas - MA - CEp; 65690-
000, ficando eleito o foro desta comarca para quelquer at'o fundada no presente instrumento.
podcndo, entretanto, abrir agencias, filiais e escritórios em qualquer parte do Território nacional
c exterior.

CIáUSU|j TERCETRÂ

o capital social é de Rt 1.500.000,00 (hum milhào e quinhentos mil reais), totalmente
integralizado enr moeda corrente do PaÍs.
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CIPA I
D

CUIUSUTJI QUARTA

A enlpresa tent por objeto socialas atividades de:

Atlvldade Prlnclpal:
.lL)z4-ll / lltl -'l'ransgrrrrte t scolar

Atlvld.des S€cundárle§:
77 I l-O /nO - l.ocaçào de autotrróveis sem contlutor

t--

I .e'+ r.: .irI

o
!)

Õ
.b,

9
7
.L

q

-o!

7732'2/ol ' Alugucl de nráquinas r'oquiparrentr)s l)ard construçâo senl .per.n(lí)r. excrto
undairnes
77 lg's/99 - l,,caç;io rlr outros rnei.s (re trursForte nii{r 1'sFeciricadírs anteriormcnte, scDl
coIdutDr ( ônibus, uotocicletas, trailers, câminhÕes. rehoques, se,li-reboques e similares)
360(F6/02 - I)istribuiçào de água prrr canrinhties
4930-2/01- Trunspurte rod.viírio dt'carga, ex(et' prodItos perigusos c nrudanças, rnunicipol

4929-9 /lt I ' 'l'r,nsporte rodoviário corctivo de passageir,.s, s,rr reBirne {.re ti(,tanlcnto.
nrun icipal
r,9?3'o /02 - s*rviço tle tr.nsporte de passageirtrs - rocaçii, r.rc auturrrriveis (onr n)otoristí
523 l - 1/02 - 

^rividadcs 
do Oprrâdor portuário

7721-7 /lttt - lt'l'guel de equipanlentos recreativos r esportivos ( harcos rle lazer, harco à vela
canoas e etc).

CUIUSUIJI QUINTA

A empresa iniciou suas atividades em 27 de setembro de z0l6 e a rluraçào deste insrrurnento é
por teÍnpo indeterminado:

CUIUSUUI SEXTA

11 empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar Íilial ou outrâ dependênr:ia, mediântp
altereçào do ato constitutivo, devidàmellte assinade pelo titular da entpresa;

CIJIUSUI.A §ETIMÁ

Ao término de cada exercÍcio social, em 3l de tlezembro, o adnrinistrador prestará contas
iustiÍicadas de sua adnrinistração, procedendo à elahoração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas
apurados;

CLÂUSULÂ OITAVA

(l 
^dnrilistrador 

declara, sob as peDas tla rei, de que nàu está inrpedido de exercer a
administraçào da empresa, p'r lei tspecial, ()u em virtude rlc condenação criminal, ou por sc
encontrar sob o.s efeitos dela, a pena que vcdg ainda que temporariamente, o acesso a (argos
púhlicos; ou por crinre tàlimentar, de prevaricaçâo, peita ou suborno, corrcussâo, peculato, ou
contra a economia popular, contrâ o sistema financeiro nacional, contra normas de del-esa da
concorrôncia, contra as relações dc consumo, fé pública, ou a propriedade
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CLAUSUIJI NOt{Á

0 titular declara soh as pena-s da lei, que não participa de nenhunra outra êmpresa desta
mudalidade.

CUIUSULA DECIMA

Fica eleito o Fórunr da Cidade de Colinas do Estado do Í\,laranháo para o exercícin e cu[tprimento
dos direitos e obriBações resultantes deste instrumcnto.

Colinas-MA, 17 de íevereiro de 2020

Andersen Paiva torres

Titular
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MINISTERIO OA ECONOMIA

Sêcretaria Especial dê Dêsburocratização Gêstão e Govemo Oigitâl
Secretana de Govemo Digitâl

Oêpartamênto Nacionet do RegrstÍo Empftrsedal e tntegráçáo

Págine 4 de 4

CêrliÍicamos que o ato da empresa AW TRANSPORTE & LOCACAO EtRELt consta assinedo digitatmente por:

DEMnFlcAçÁO DO(§) A§S|NANTE(§)

CPF Nomê

01867948354 ANDERSEN PAIVA TORRES
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO I{ACIONAL OA PESSOA JURíDICA

NUM!ÊOOE 
'.ISCRTCAO26.2/4532í000í.21

AÍR12

co pRovANTE DE |NSCRIçÃO E DE STTUAçÂO OATA DE 4AERIUÊA
271útfr16

NOí\TE EMfIÊESÁÂiÂL
AW TRAi'EPORTÊ A LOCACAO EIRELI

DO EST EILECIMENÍO
AW ÍRAT{SPORTE & LOCACAO

PGÍÊ
oExars

coorco I
49.24-t{0 - Tranaeoítt .tcol.r

36.0{{{2 - Dl.tÍtbulÉo d. igúa por c.mlnhõa.
,49.23.0.,112 - Sarvtgo d. hnrpo.ta da F[...gaircú . locaÉo da tgtomóvaia collr moloíata
49.29{41 . Trrnrpo.lt Íodoviárlo coLdvo da pr$ag.lro.. .oõ rtglha d. ín tamtnto, múnlcipâl
49,30-2{l - fr.n.porta rodovilrlo dr strg., axccto produto! parlgoloa G mudançlc, munlcipal.
52.3í .í {r2 . AtMd.ó.t do Otprldor Porruarlo
77.rí{{0 . Loctçao da tutom&lb $m condulor
77.19-549 - Loctçao d. ontror m!io. d! trlnrpoÍt! não alpGciticadoa anlariorrtlcôta, tam condulot
17 .21 -?{r0 - Alugu.l da .qulDrmGrlto! r.cE.livot G caportiYot
,1.32-2{rl - Alugu.l dc míquin.. ! aquiprmanlor par! conrtrüÉo acm oparrdar, arcalo andaimaa

É

2306 . Empr... lndividu.l dâ R.spon3rbilidrd! Llmit d. (d. Natuoz. EmprEáí

R CUR'IAÍA
corrPtE

[n

lErr'rr,nn FlitiÍ-fÃ COLINAS

(grt 9í5a{r210

f^

AÍrvA
O TÁ UA SIÍUAç^O CADÁSÍRAL
21ttgti2o1c

sm

t 
^la 

oA strúAÇÀc EslDE atAt

Página: lrí

Aprovado pele lnstÍução Nomativa RFB no 1.863, de 27 de dszêmbÍo de ZO.tg.

Emiüdo no diâ 0í108/2022 às 16121|11 (data e hora de BrasÍlia).
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Secretsrla de Flnanças
vARÁ DE LOCALTZAçÃO E FUNCTONAMENTO

26.245.325t0001-28

hsc. uniclpal
57A7

AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI

Dcnomlnação Comcrelel
AW TRANSPORTE & LOCACAO

Níur.zr Jurldlcr
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAEILIDN)I

Aliüd.d. Prlncip.t
ag2atlGttür{sPff TE ESCdrÂ

N. f 3n022

r.n
27N5t2016
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SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO

2'000r.25
Pc Dlas Cameiro,402 - CsntÍo, I Colinas - MA, CEp: 65690-000

CÍ{PJ: 06.í 13.5t
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25n112022 Ogi32i03
USUARIO:MANOEI.
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Ficha Cadastral da
CADASTRO MUNICIPAL

v Det d"

ln c. raunlctp.!: 57A7{ stturçao: ATIVA
tochl: AW TRANSFORTE & LOCACAO EtRELt

llomr F.ntrrb: AW TRAÀ|SFORTE & LOCACAO
lnsê Junla Com.:

cÍ{PJ: 26.2.í5.325000í-28
lmc. E3taduat:

VlnculrçIo: ENITDADES EMPRESAR|A|S
Í{!tuI. r Jurldlcr: EMPRESA IND|V|DUAL DE RESPONSAB|L|DADE

EPP . EMPRESA DE PEOUENO PORTE
18l03li202D 12:17i53

d. hÍdo: 2709120í6
f,ET NÃO

brmo §8QNl: NÂo
lt.nto AlvrÉ: NÀO

.L Con3tltulÉo: 27 ngn016

LIMITADA(DE NATUREZA EMPRESARIA)

RESIDENCIAL RUACURIMATA 06 CURIMATA COLINAS-I\TA
INTEGRANTES QSA

:*
x Oí8.679/4836.t ANDERSENPAIVATORRES 100 27t09t2016

ATIVIDADES CNAE

ALUGUEL DE MAOUINAS E EOUIPAMENTOS PARA CONSÍRUCAO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAMES
ALUGI,EL OE EOUIPAITENÍO6 RECREAÍIVOS E ÊSFORNVOS
LOCACAO OE OUTROS MEIOS DE ÍMNSPORTÊ NAO ESPECIFICAT'OS
A'.ITERIORMEI{1E. SEM CONDUTOR
LOC C O DE AUTO OVç|S SEM COi{ÍXTTOR
ATIVIDADES DO OPERÂOOR PORTUARIO
TMN§PORTE RODOVIARIO OE CAROÀ EXCETO PRODI,ÍOS
PERIGO§OS E MIJOA'{CAS, MIJÍ{ICIPAL
TRÂNSPORTE RODOVIARIO COLETI\/o DE PASSAGEIROS, SOB
REGIME DE FRETAMENTO. MUNICIPAI.
SERVICODE IRA 8FOFÍE DE PASSAGEIRO9. LOCÂCÁO DE
At ÍouolrEts @ü uoroRtsrA
DISTRIEUICAO DE AGUA POR CAMINHOES

27num16

í
I

1

1

1

í

I

27íOEEOí0

27N9EOt6

n@nol8
27n9n016
tltwt'i2tt6

x EFETJ-Wi

27n9n016

27úgno16

27tA9nO16
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UINISTÉRTO DA Frvf :ilIül
Secretaria da Fodêrel do Brâsil

da Fazenda acional
d uofl

-o

Ressalvado o dirêito de a Fazenda Nâcionar cobrar e inscrever quaisqueÍ dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima idêntiricado que vierem a ser apuradas, é certiíicado que:

í. conslam débitos admrnistrados pera sêcreraria da Receita Federal do Brasir (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do aÍ1. 1s1 da Lei no s.1lz, de 2s de outubro ae iges -
código TÍiburáÍio Nâcionar (crN), ou obieto de decisào iudicial que determina sua
desconsideração para Íins de certiíicação da rêgularidade Íscal, ou ainda não \rêncidos; e

CERTIDÃO POSÍTIVA COT EFE]TOS OE 
'{EGATIVA 

DE DÉB]TOS RELATIVOS
FEDERAIS E À DIVIDA AÍÍVA DA UN]ÃO

l{ome: AW TRAiISPORTE t LOCACAO EtRELt
CNPJ : 26.2a5.325r000í -28

AOS TRIBUTOS

2' nào constam inscriçôes em Divida Ativa da união (DAU) na procuradoria-Ger ar da Fazenda
Nacional (PGFN).

conforme disposlo nos arts.2os e 206 do crN, este documento tem os mesmos eíeitos da certidão
negativa.

válida ate 19t1112022.
Código de controlo da ceítidão: a49F.í 69 F.42Z8,.OBE|
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão ó válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaçao do
suieilo passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange,Ínclusíve as contrlbuições soclais prevlstas
nas alÍneas'a'a 'd'do parágraÍo único do art. .l i da Lei no 9.212, de 24 de iulhode tggí.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriílcaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endersços <http://rfb.gov.br> ou <http:/ rrwly.pgfn.gov.bÊ.

ceíidâo emitida gratuitamente com base na ponaria conjunta RFB/PGFN no í.75í, de z1,nofi.
Emitida às 10:37:41 do dia 23105t2022 <hora e data do Biasítia>.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíUDA ATIVA

No C6Ítidão: 035450122 Data da 2010512022 1í:16:37

lnscÍiçãoEstâdual: í2e026't4 CpF/CNpJ:2624S32S000í28

Razão Social: AW TRANSPORTE & LOCACAO EtRELt

Endereço: RUA CUR|MATA,6 CEp:65690000 - CURTMATA

-eleÍone: null Muntcípio: COLINAS UF: MA

Certificamos que, após a rcalizaçâo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
Íorma do disposto do artigo í56, da lei no 2.231, de 29t12t1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei no 7.799, de 1911212002, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 2s de
outubro de't966 (Código Tributário Nacional) não constam debitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do sujeíto passivo acima identiÍicado.

Valldade da Certidão: í20 (cento e vinte) dias: ,l7tlgt20,22.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.seÍaz.ma.gov.br/, clicando no item "certidÕes" e em leguida em "Validagão de cêrtidão Negativa
de Dívida Ativa".

v cERTtOÃo EiilTlDA GRATUITAiTENTE.
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D.t, lmpressào| o1lo8l2o22 16:18:07



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
TARIA DE ESTADO DA FAZENDA

cERTIDÃo NEGATIvA DE oÉero
Data da 18106120221 1:05:06

RUA CURIMATA,6 CEP: 65690000 - CURIMATA

Município: COLINAS

c

No Certidão: 103165122

lnscrlçãoE3tadual: 126026874 CPF/CI{PJ:26245325000128

RazãoSocial: AWTRANSPORTE & LOCACAO EIRELI

ndereço:E

UF: MA

CertiÍicamos que, após a realizaçâo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1911212002 e dísposto no artigo 205daIEji
n" 5.'172, de 25 de outubro de '1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identiÍlcado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e náo alcançadas pela decadência.

Validade da CeÍtldão: í20 (cênto e vinte) dias: '1611012022.

A autenücidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://poíal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidóes" e em seguida em'Validação de Certidão Negative

r Débito".

CERTIDÃO ETIT]DA GRATUITAiIENTE.
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PREFEITURA

SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO
CilPJ: 06.1 13.6E2r0001.25

Pc Dias Csmeiro, 402 - Centro. I Collnes - MA, CEP: 65690-000

CERTIDÃO NEGATTVA DE DÉBITOS.CND NO 93í/2022

'ERTIFICO, a pedido da pêssoa interessada, que o a empresa AW TRANSPORTE & LOCACAO
YlRELl, devidamente lnscrito sob o CNPJ 26.245.3251000í-28, situada à RUA CURtÍr'lATA, 06

CURIiTATA, encontla-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, Íazer
prc,va de Quitaçáo de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade alé 0211012022.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

coLtNAS-MA, 04t07 t2022.

O4lO7l?022 10:56:32
USUÁRlo:MARLIO
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.L PREFEITURA DE COLINAS
SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO

Cr{PJ: 0ô.í í 3.602,000,l.25
Pc Dias Camairo, 402 - C€ntro, I Colines - MA, CEP: 65690-000

coLt NAS-MA, 04 I 07 12022.

O4lO7l20221O:57:3O
USUÁRIO:MARLIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíV|DA ÂTIVA MUNICIPAL4NDA NO 932'2022
aUTENTICAçÃO:OX1 s-nUrVO

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa AW TRANSPORTE & LOCACAO
ElRELf, lnscrita sob o CNPJ: 26.245.3251000í-28, situada à RUA CURIilIATA,06 CURIiIATA,
Neste Município, encúntra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de
ATIVA deste setor de anecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome
da referida empresa. O Requerente pretende com esta, Íazer prova de Quitaçáo de Tributos, náo
podendo ser usado para outros fins.

A ReÍerida Certidão teÉ validade alé 0211O12022.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apurâdas.
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01 108!2022 16.19 Consultá RegulaÍidaoe do Emprogâdor

.dia

CertlÍicado de Regularidnde
do FGTS - CRF

fnscr:ção: 26.24s.325/0001-28
alâw TRANSPoRTE E LocAcao ETRELI

R CURIHATA 06 / CURIMAÍA / COLINAS / MA / 65690.000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica gue, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Seruico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrançà de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

v.adôdctz8/ 07 / 2022 a 26 / OB I 2022

Certiflcação íl úm ero: 2O2ZO7 ZAO3L 6LOO09 1 60 1 1

Informação obtida em 01/0812022 t6it9i27

A utilização deste CertiÍicado para os Íins previstos em Lei esta
condicíonada a verificação de autenticidade no site da Côixa:
www.caixa.gov.br

f,
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hllp§ //COnNllS{rÍ.clrr!.gov.brlconaditcí/ptocslcorsrdtâEmproqôdoí.lsl
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Nome: Àl{ TRÀNSPORTE e LOCÀCAO EIRELI (MÀTRIZ E FILTATS)
CNPJ: 26. 245 . 325 / O00t-25
Certldâo n": L1264623 / 2022
ExpediÇão: 3L/05/2022, às 10:04:00
Validade: 27/Ll/2022 - lgo (cento e oirênta) dias, contad.os da data
de sua expediçâo.

Cert.ifica-se que Àü IRrrtspORAE r LOC,tCitO EIREEI (títlRt
inscrito(a) no CNp,l sob o n6 25,2aS.ZZilOOO1-28, fÀO

z E TILIIIS),

inadimpl-ente no Banco Nacíonal de Devedores Trabalhistas.
cêrtidão emitida com base nos arts. 642-A e
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas

como

883-À da Consolídaçâo
Eeis ns. " 12.44a/2oll e

13-4.61 /2OL'1, e no Ato OL/2022 da CG.]T, de 21. de janeiro d,e 2022-
os dados constantes desta cêrtidão são de respon sab i r idade dosTribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em rel.aÇão
a todos os seus estabelecímentos, agências ou filiais.
À aceitação dest.a certidão condiciona-se à vêrificação d.e sua
autenticídade no portal do Tribunal Superior do Trabalho nâfnternet (http: / /wwrn. tst. jus.br) .
Certidâo emitida gratuitanente.

Do BancÕ Naciona.r de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturai.s e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabe.lecidas em sêntença condenatória transitada err julgado ou em
acordos judiciais trabarhistas, inclusive no concernenre aos
recolhimenLos previdenciários, a honorários. a cus tas, a
emorumentos ou a recorhimentos determinad.os em reii ou decolrentes
de execução de acordos firmados pêrante o Ministério público do
Trabalho, Comissão de Concillação prévia ou denais titulos gue, por
disposição legal., contiver forÇa êxecutive.

il



E!
Í!0
0!

n!
NE
NE

IPA{.Cirt
PoDER JUDlctÁRlo Do ESTADo Do ARANHÃo

CoíêgedoÍla Geral da Justlça
lr Vara dê Collnrs
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CERTJ UDONE.VUCO - 3/i2022
Código de validação: CAS9B6DAíA

-0Y

Número da guia: 22OS2SO1 00124862.1 .

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei,
\_,.equenmento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos

referentes às distribuição de AçÕES DE FALÊNCIA oU RECUPERAçÂo JU
constatei a inexistência contra, AW TRANSPORTE & LOCAçÃO EtRELt, inscrito(a)
no CNPJ no 26.245.325t000í-2S estabelecida na Rua Curimata no 06, bairro Curimata,

CERTIFICO, Íinalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única
existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada
a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Des. Bento MoreiraLima, Colinas, Estado do Maranhão. Eu, Maria Aparecida p. Barbosa, Auxiliar
Judiciário, mat,l 3375í , consultei, digitei e subscreú.

JESSONITA DA SILVA MORAIS NOLETO
Secretária Judicial de Entrância lntermediária

laVara de Colinas
Matrícula 110221

Documento ãssinado. COLINAS, 0í/06,/2022 09:52 (JESSONTTA DA STLVA MORATS NOLETO)

Fls. .Í')
>r
o

à
o

v

(DE

1CERT.JUDONE-WCO - 342022 / códiso: CAS9O6DAIA
val( e o documento em www.tima.ius.br/validadoc.php



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO &

PerÍodo da Escrituração: Oln1nOZ1 e g1t12t2}Z1 CNPJ: 2ô.24S.32SI0OOí-28
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: Oí dê Janeiro dê 202i a 31 de Dezem brc de 2021

Entidade: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

|' ' nero de Ordem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arguivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

AW TRANSPORTE & LOCrcAO EIRELI

2í 600076358

26.215.32510001-28

4

LivÍo Diáío

Collnas

2710512016

311',12t2021

1926

TERMO DE ENCERRAMENTO

AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI

Livro Diáío

4

1926

01t01t2021

31112tm21

Este relatório Íoi gerado pelo Sistêma público de Escrituragão Digital _ FIs. .t-) u
c,
aVersáo 9.0.í do Visualizador
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BALANÇO PATRTMONTAL

Pêríodo da Escrituração: Ol|t}ln1zl a g1r|2l2}21 CNpJ: 26
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 0í de Janeiro de 2021 a 3í de Dezem brc de 2021

-28

Entidade AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI

DescÍição

Ati\o Ciurlantê

Di8ponibilidades

Numerários €m Espócie

Caixa G€ral

Caixa

Estoques

Estoqués êm EstabêlêcimêrÍGs pÍóprlos

Estoqu€€ dê Materiais

Vêículos

Aüvo não CirEülante

lmobilizado

Bem €m Operàçáo

Bêns Utilizados nâ prcduçáo 6/ou
PíêstaÉo de Sêrviços

Ediíícios ê Consbuçoes

Vêíqilos

Ê) (-) DepÍeciações, Amoítizaçôes € Ouotas
dê Exáustào

G) (-) B6ns trülizados na p.odução dou
PrgslsÉo de Sêrviços

G) DeprcciaÉo Aormutâda

'à Paesivo "'
Pas6ivo CiÍqJlarÍs

v Obrlgações ds Curto PIazo

Fomecêdores

Fornecêdorcs Nacionais

Fomscodol€s Di\r€t5os

Obrigáqõês Trabãlhistas, prcvld.hciárias ê
Fiscais

Obrigeções TEbâlhistas ê prÉvid6nciádâs

INSS s Rocolher

FGTS â Recolhor

G) SaláÍios a Pagsr

Obrigâçõe6 Fiscáis

G) ISS a Roc.lhêr

(-) PIS a R€colher

Sâldo lnicial

Rt 329S.633,85

R$ 2.709.633,85

R$ 2.259.633,85

Rg 2.259.633,85

RS 2.259.633,85

R$ 2.259.633,85

RS 450.000,00

R$ ,1s0.000,00

Rr§ 450.000,00

R$ 450.000,00

R$ s90.000,00

RS 530.000,00

Rt 1.950.000,00

RS í.950.000,00

R$ í50.000,00

R§ 1.E00.000,00

RS (í.360.000,00)

R$ (1.360.000,00)

Ri (r.3€0.000,00)

R$ 3.2S9.633,85

Rrt 560.s76,50

R$ 560.376,50

R$ 525.000,00

R$ 525.000,00

Rrt 525.000,00

R5 35.376,50

RS 1.776,50

RS 940,50

R3 836,00

Rlo (0,00)

Rt§ 33.600,00

Rt (0,00)

R$ (0,00)

Nota Saldo Final

R$ 4.750.924,95

R$ ,1.'160.924,95

R$ 3.7í 0.92,í,95

R$ 3.7í0.924.95

RS 3.710.92,í,95

RS 3.7r0.92i1,95

R$ 450.000,00

R$ 4s0.000.00

RS,t50.000,00

Rrü 450.000,00

R$ 590.000,00

R§ 590.000,00

R$ í.950.000,00

R$ 1.950.000,00

RS í50.000,00

R$ 1.800.000,00

R$ (1.360.000,00)

R$ 0.360.000,00)

R$ (1.360.000,00)

R$ 4.750.924,95

R0 Eí4.563,50

R$ 8í,t.563,50

RS 525.0(x),00

R§ 525.mO,00

Rti 525.000,00

R0 289.563,50

RS 1E.124,00

R$ 3.967,00

R$ í.í44,00

R§ í3.0í3,00

R§ 271t39,50

RS 25.5s0,00

R§ s.53í,50

Este rêlatório Íoi gerâdo pelo Sistêma público de Esdituração Digital _ Spêd

Versáo 9.0.í do Visualizador Página 1 de 2



Saldo lnicial

n$ (0,00)

Rt (0,00)

R$ (0,00)

R$ 33.600,00

R$ 2.739.257,35

R§ í.500.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.000,00

R3 í.500.000,00

RS (0,00)

Rro (0,00)

RS (0,00)

RS 1.239.257,3s

RS 1.239.257,35

R0 t.239.257,35

R$ 1.239.257,35

CI

o

Saldo Final

R$ 25.530,00

R$ 113.280,00

R$ 67.968,00

RS 3:1.600,00

R$ 3.9s6.36í ,zfs

R$ 1.500.000,00

R$ í.500.000,00

R$ í.500.000,00

R3 t.500.0oo,oo

R$ (o,m)

RS (0,00)

R§ (0.00)

R3 2.,a3636í,45

R$ 2.436.36í,45

R$ 2.,136.36í,4S

R8 2.436.36í,,t5

ó

Doscdçáo

G) COFINS a Râcother

C) IRPJ e Rêcdhsr

G) CSLL a Recother

Silhples a Rêcohêr

Pahimônio Lhuido

Cápital R6âllzãdo

Capital Social
v Capital Socialde Oomiciliados ê

Rêsldentss no pâÍs

_ Câpltal Subscrito dê Domldliâdos c
K€§identeô no PãÍs

Ê) Rss€n/as

(-) Rosewas

(-) ReseÍvas de Lucros

Outrôs Contas

Oukas Contas

Lucro6 Aaumulados

Luqos Aqrmulados e/ou Sâldo à
DisposiÉo da Asseí'lbléia

Nota

Este relatório foi gêrado pelo Sistema público do Escrituragão Oigital _ Sped

BALANÇo PATRTMONTAL o
!) à

o

Período da Escrituração: O,tn1izOZ1 a 31t12n)21 CNpJ:
Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: Oí de Janeiro dê 202í a 3í de Dezem brc de ZO21

q

26.245.325t/0001-28

Entidade: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI

Versão 9.0.í do Msualizador
Página 2 dê 2



Notas Explicativas das
Licerciado para: PAULO HENRIOUE CARVALHO COSTA
Empesa: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI . CNPJ:
Endêreço: RUA CURIMATA Co.nCêmênb: , N.o: 06, Bairio:

Coilábeis em31112t2021

NIRE: 21600076358 - Data: ?/092016

26.245.325/0oo I -28
CURllvlATA, Odâdê: CoÍoâs, Eslâdo: MA, CEp:

Folhs: ',

PAULO
Contábi|6,186.í

9í5402í0

Nota I - Coltarto qr.raciôn 1
1.1 - ÀpresentaÇão

s::H".r". 
social de: Àw TRÀNspoRrE E LocÀCÀo ETRELT inscrirâ no cNpJ:26.24S.325/OOO]_28, CONTRÀTO

arquivados na Junta Comercial do Estado do Mâranhâo,
eln sessâo de 2'l/09/2016, sob o NIRE: 216000?6358.1.2 - Regime tributário
À êmpresa é optant_e pelo legime tributário do SIMPLES NACIONÀL1.3 - Seguimentos/atividades
49 .24-8-00 - T.ansporte escolar
36.00-6-02 - Distribui.Ção dê água por caminhões49'23'0-02 - sêrviÇo de trànsportê de passagêiros - rocação de automóveis con. motorista49'29'9-0r - Transporte rodoviário cor.etivo de ;;.".;;;.o", sob legime de fretamento, rnunicipal49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, a*^.ai"-pa"a"aa. perigosos e mudanÇas, municlpal.52.31-1-02 - Àtlvidades do Opêrador portuário

11-0-00 - T,ocaÇâo de auLomóvêis sem condutor
\_7'19-5-99 - T'ocaÇão de out-ros ,neios de transporLe não especificados anteriormente, sem condutor
71,?l-1-OO - ÀLuguel de equipaoenr.os ,".r.utiro"-" 

"Jfo.aruo"'11 '32-2-01 - Àluguer de ftáquinas e equipament-cs o"a.-ãã.r"ar'roro sem ôperedc!, êxceto ancrair!êsNota 2 - Base dê preparaçào e Àprêsentaçào das LlenronstraçÕês Einancêiras2.1 - Eundahentos legal
o sisteha de contabill2aÇão, beh como âs demonstrações contábeis e financeiras foi e].abolado colll
:*::H:':"::i,;;:"*:t:: illiffil;"t'a" 'u""'".'á"-."s preceiros previsros na NBC - irc r000,
2.2 - Práticàs Contábeis
Regime dê compêtência
2.3 - Direitos e obrigaÇôes
os direitcs ê obrigaÇões da empresa estão en conformidade com seu§ efetivos var.ores reais.2.4 - ÀpIicaÇõe6 fihanceitas
Às aPricaçôes financeiras quando existente., estarão dernonstradas pelo varor das apricaqões acresêidas
i: :'X3:§:t"'.:.;;::::o""*., apropliados até a dati do earanço, 

"o. u.." ;;-,;;;*" de comperêncra.
Às receitas da enpresa sào àpuradas por heio de notas fiscais de prestação de serviÇos.2.6 - Despesas Ca empreEa
Às cesPesas da empresa são aPuradas através cie Notas Fiscais ê Recibos em confcrmiciade com asexigêncIàs fisco .Iegâis.
N^+a 3 - PRÁ.tlcÀs coNTÁBEiS

V - Estoquês
À EMPRESÀ FECHOU O ÀNO COM ES?OOUE DE RS 45O.OO0,OOI.Iota 4 - PÀTRI},oNÍo IÍoUIDo
4.1 - capital sociàI

l:§::ii,:::]" é de Rs i'soo'000,00, dividido em r.soc'o0o quotas de Rs 1,00, roralmenre
Àpresenlando à seguinLe ccmposiçãr:
Sócio: ÀNDERSEN pAM TORRES, coln pârticj.pação de 1O0t do capital.4,2 - Resultado do Exercício
RESULTÀDo Do ExERcÍcIo Eor posrTrvo, coM LUCRo coNTÁBrLo LUCRo coNTÁBrt:
0riq'inà-se nâ contabiiidadê' quando as despesas e custos de determinado exercicro sâo superados pelasreceitas (sob o regihe de cohpêtêhcia). o iu."o .o.aiuii apurado é transferido para a conta ttlucros
I:hr*""" 

do grupo parritnônio Líquido, auna"_fi" .-ãi]ar.,"rro previsra no conrrato ou esraruto

3.xta-íclr., 3t dê drr.lrúo d. 202í
filn



Notas Explicativas das Gontábeis em 31 l12t'i2021 Folhâ: 2
Licenciado para: PAULO HENRTOUE CARVALHO COSTA

PAULOEmpre6a: AW TRANSPORTE & LOCACAO EIRELI - CNPJ: 26.245.32510001-2a

NIRE: 2í 6000763s8 - D atat 27 togt'i2o16
, N..: 06, Batro: CURIMATÀ Odade: CdinaE, E§tâdo: MA, CEp: 656go(xr0, Tchídê: (98) 9í5402t0

Fortês Cont{ibil 6.,l 86.íEhdêrêço: RUA CURIUATA, Colnpl€monto:

AI{OERSEN PANA TORRES
TITULAR

CPF: 016.679.483-54

Colin8s-lllA, 31 dc DszâlÍbro d? 202í

ANTONIO JOCELMO BORGES SILVA
CONTADOR

E50.665.4q!"34
CRC - rrrA 92E3

eêxte-Í.i6, 3l d! êzernbro ire 202.1
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A Prefêitura Municipar de são xarmundo das Mantebeiras - MA, inscrita no cNpJ:

06.651,616/000 t-09, com sua sede na Rua Jose do E8ito, s/n, Centro, Cep: 65.g40_0O0,

São Raimundo das MângabeiÍes-MA, atesta para os devidos Íins, que a empresâ AW
ÍnANSPORTE A LOCÂçÂO LTDA-ME, Inscíira no CNPJ 26.245.325 lctrtr.l.2g tnsc Mun

Ol4l2Ol7, ertuada à Ruã 07 de SetenlbÍo, n.218, Centro, Cep: 65.69J.000, Jatobá/MA.

Por tanto aíirmamos pâra que a empresa conforme citado ecime, trabalhou no

municipio na prestação de serviços de Locação de veiculos, respeitarrdo todos os
padrões erigidos, conforme processo licitatório de pÍêgão presenciàl ns O29lZOl7 e
contrato 045/2017, demostÍendo seu compromerimento pãÍa com â pÍeíeitura.

Abaixo lista dos veiculos locados no periodo do ano 2017.

tipo Caminheo Carga Leve
com ca ocena de nladera ccm poléncê míttma de 120 HP
molot à dl€sel capàc[lade mtntma de 2 loneladas de
labncação nacional ldno de tabncaçâo a patlr de 2ool ) m SE,,YTdolado de túos os equQamentos de segwatrja exedos Í,etoCódtgo B,asile,ro ch f râosúo e suas arleraÇô€s 03
vEtcuLos

t§íújo ae Lacaçéo de veiculos ltpo Camnháo co l

UN

carncetia de made[a cont Nténca mmma Cle l30 Hp molor
a d/esel capacdade ninina de S loneladas de labncação
naconat @no de labncação a pa,lr de ZOO| ). (htado de lodos UN 02 sE7os equeamentos de segu,ança exgidos pelo COdtgo
BrasleÍo cle frânsúo e suas altercçÔ€s 02 VEICULOS

f__-_ _
Servço de Loceção do vaiculo
bàsculante toco coot poúênüa tninüna de 130 Hp molot à
dÉsal capacdade oúma de 6 toneledas de íebricação
naconàl (ano de labrtcaçáo a panirde 2001) dotâdo de todos
os equtpanre

-T

BÍas ero de
palo CMtgo
01 VEICULO

SeÍv,go de Locação de veiculo ttpo hão com

ntos de segufançd axqktos
fÍáns,ro e sl,as arlsraÇôes

UN o1 sE 
^rr

sE 
^rr

UN o1

pitftrui muirctP r
Sao R..hundo d.t M.ôü.b€rÍ., MÁ

Í'^tpr Cô 6i, 616r,(ml 09
Rrn lürê ílo ftito ,/'nó CFntro

(tr 6! 8a0 0005

a

com mlntma ctê I 000 htros
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t-1,po carnineo p,pa. cdm poiencnÃn,na oe tn'ip-moar
' â-dÊsal cle tabrçaçáo nacional@no de labocação a part[ de
i zoot t ootado de todos os aguipamentos de ságurança uN
exgdos peto Côdtgo Brcsileiro de hánstlo e suas aiaíaçó8s i
01 VEICULO

sE irr

cerrocefla de madera ou de aço ou simlaí com NêncB
mintma de t00 HP motor à dieset cepactdade minima de
700 kg de labncaçào naconat(ano de tabncaçâo a pa ü de
2015) dotado de todos os equpamêntos * iagurànça
e^x-tqg!s- pêlg Côdtgo Bras ero de lránsrto e suas a/teagÕes
02 VETCULOS

os equtpamentos de segurcnça exryK,os peto Cóctgo
Erasileno de Tránsúo e suas alterações OS VEICjLOS

Serutço de Locação de veiculo teo Camnhonete Cabne
Oupla Ttaçâo 4X4 cotn caír@ena de aço ou stm aÍ com
polétrcB tnhttma de 2 O00 C. motor à d/€.sel. êapacdade de
05 passage,ros. caÍga minima de 700 kg & Íabncqào
nacpna(ano de labncação a padr dê 2015) dotado da todos

de Locação de veiculo t,po Camnhoneta 4X2 com

Servrgo cle Lxação de veiculo ltpo automôvel molor a
gasolina ou álcool com poténc? de no mintmo 1

UN

UN

UN

UN

02 s€r,Yr

SEÁP

SEifED

02 sEir€o

Pi€rfÍrutr^ MUtgctP^t
!áo Ràlmundo d.§ Maítàbêrr4 MÂ

(ilPl: 06.ú51 É16/00ll a,9
Fui rore do [iuto. !/nr, Ce.tro.

atp 65 E40 @0

03

02UN

de Locação dê vaiculo ltpo Camnhão Carga Leve
com carr(xe a de fiadeira ou dê aço ou sifiilat com polêncâ
mintma de .120 HP. molor à dG*L capacrCade mtnma de 2
loneladas de Íabru)açào nacpnat(a}o de Íabt rcação a panr

, cle 200 1 ), dotado de todos os equpamentos de segurcnça
pelo CMtgo Brasileiro de Trânsito s suas alleÍaço€s
ur os

SeNryo de Locaçeo de velculo ttpo 1X2 @m
cafiocena cte madetra ou de aço ou stm at com polênca
nÜn\na de 10O Hp. molot à diesÉ,l capacdade mintma de
700 kg de tabncaçõo naaonalarn de faoricaçao a parti-Ae20l dotado de toclos os equeamgntos dê soourzrnca
e^x.tgt.!os- pel? Côdeo Btasileüo de Tránsto e sias alieraçfus
01 VETCULO

a
capacdade pan 05 rcnco) pessoa s. labncação nec@nat(ano
de labnÇação a panr de ZO ti) dolado ere todos os
equQamenlos de segurança extgtclos pelo CNqo Bragleto
de I r§rc11s g suas a/reraÇôês 04 VEICUL os
ServrÇo de Locação de ttpo ÇamnhoDelevelculo
Dupla. Tração 4X1 çsyn caÍrccetia de açD ou sm ar compolêncô mtntma da 2 000 C motot â dosêl capaddade de
05 passagerros caÍga mintma de 7OO kg de íabncação
nac@nal(ano de labncaçéo a paftr de 201 5) clotado de todos

UN

o_s oqueamentos de segurança ex,gt&s
Bras ero de fránsilo e sua.s ;rrel,açúes

pelo Cócltgo
02 VEICULOS

Servço de Locaçáo d;ie icÀõ ta; Caminnonatídãone -
Dupla fração 1X4 com caÍrúeia de aço ou stm ar L-ott,poléncia minma de 2 000 C. motor à dÊsal, cepacÉada de
05 passaoe,ros cerga mintme de 7OO kg de labocaçáo
oaconol(ano oe íabncaçào a parti( da 2015) . dotado de todos

f.
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Brasilero de fránsrío ê suas a,tC;aqãês cla yElõAõS-- -'
de

gasohna ou âlcool, com polênc@ do no nrinimo 1 000 C' capecúade para 05 (cnco) pessoas, labncação nac@nal(ano
de tabncaçáo a patur cte 2015) dotado de lodos os
aquryamen?os de segu.ança exgidos pelo Cdryo gras,teto
de Trâns o e sues a/Í€reçôes U VE|CULOS

UN u

UN 03

SEI'US

Familia

Conselho Tutelar

Sowtço cte Locaçào de valcuto ttpo automôvel. molor à
gasohna ou álcool. com polênc@ de no minno I NO C
capacdacte para 05 (anco) pessoas íabrcação nactona\ano
de labncaçáo a par rde 2015). dotado de todos os
equQamenlos de segurança exeidos peto C6go grastleÍo
de Trànsto e suas a/laragÕ€s 03 VEICULOS

s
Solse

Tecnicamente atestamos arnde que os seÍviços se encontra atrvos e àtendendo às

especificações e exigênctas de acordo com o(s) proieio(s), memoriel(is) descritivo(s) e

normas tecnicas de Íorma criteriosa e satisíatória.

Sem mais para eteslar
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ATESTAIX) DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prcfeitura Municipat de São João Batisra, inscrita no CNPJ:35.101.369/0001-75, com sede na

Prâça da Mâtriz , no 29 - CentÍo - São João Batista -MA . Atesta para os dcvidos fins que a cmprcsa

A w TRANSPORTE E L(rcAÇÃo EIRELI, inscrita no CNPJ: 26.245.325/0001-2t' scdiada no

Conjunro Habitacional Elias Lima da Silva - n' l0 - CENTRGJATOBÁ MÀ CEP: ó5.693-000 ,

vem prcsümdo sERvIÇos DE LOCAçÀO DE VEICULOS PESADOS, MÉDIOS E LEVES

PARA O MLJNICÍpIO Oe sÂO rcÃo BATISTA - Md para ulilizaçâo da PÍ€feiturâ Municipal de

São João Batistâ MA. Conforme o Processo Adminisrativo CC734l20l8,Prcgãoo84nol8.

ÚIT 'I

it

DESCRTçÃO T,,NTD. QUANT
VAI.Í)R
T,,NIT.

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

vcífllo, lipo pass.io, com ss scguirÍcs

Gspccifi.açôB Íínimss: cspsciladc psr. 5

(cinco) pôisa8çirc. molorizaçãq 1000 cq
4 (qu8tÍo) poías, ano modelo a paíir d.
2014. ar cordiciomdo, viüos c trâvas

daricos. Corúrltivcl s gssoliru. ScÍr

motorists, tod6 06 itcns ob,rigslóÍirE pclo

COMTRÂN.

uaid

unid

t2 R§ 3.óm,m R!43200,00 RS 5 l t.400.00

R$ 7.300,00 R§ 87.600,00,

tipo crmioncrc PICK-I,JP. cibinc
dupl., com os scguinl.s cspcrificrç.ocs

minimrs: crpacidadc púr 05 (ciíco)

passaçhos, aao modclo . paniÍ dc 2014,

ar coodiciollado. TÍrÉo 4x4, Comburtivcl

a diescl. Crpacidrde dc catgr I torEbds.

Sem ÍrrctoÍista, todo6 os itcos obrigatório§

pclo CONTRAN.

I RS ?.300,«)

3

veicllo, ripo camionclc PICK-IJP,

rinrples com as s€guintÉi €sPecifi..çõcs

minimrs: capacidadc para 02 (dois)

passaçiros, ano nrod.lo a PríiÍ dc 2013,

ar corúicionado. Combustlvcl . gõolin .

caprcidade minima dc cargl Sfi)kg sem

moioristr, todoo o€ hcn! obriSttório§ pclo

CONTRAN.

unid 5 R$ 3.400,00

R§ 9.350,m

RS 17.000,00

R5 9.3J0,00

RS 204.000,@

4

Vciculo, lipo cabine

simpl€§, com a! scguint6 cspcrificrçõ.s

minimas: Distlmi. mininta cntrÊ cü0. de

3.l0O,.no modclo s pmir dc 2014.Í
@ndiciotdo. Cotrüustiwl a di6cl.
C.packladc dG caÍg. úúoirnâ d. t
toncl.dâ§. Scm motoÍist!. todos o§ itcr§

obÍig[tóÍics pêlo CONTR^N.

unid I R§ r 12.200.m

Praça Matriz, no 29 Centro - São Júo Batista - MA CEP: 65'225400
CNPJ: 35.101.369/0001-75
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Registramos ainda' que o fornccimento acima referidos vem apres€ntrndo bom desempeúo
operacional, tendo a emprcsa cumprido fielmente com suas obriga@s, nada oonstando lue a
desabone tecnica comercialmsnte, ate a prcsente data.

SÀo JoÂo BATISTA, 04 DE JUNHo DE 2019.

ü*r40.",;",..l*pnJu-(

bl,tli.üíI,;

yÉ,

ScrcÍlrtária Il unitipal tlc i\rftn in istraçào

Roconhêço a Firma(s) por Autenticidade.

l-.::7
7n

Praça Matriz, no 29 Cento - Siio João Batista - MA CEP: 65.225-ffi0
CNPJ: 35. 101.369/0001-75
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drlito, não sáo oponiverr à Fârenda ! n.m erctuem e responsabiftdôde tribuiánâ
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AUTORIZAÇÃO
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Rodrigues de
Prefeito Municipal

Sucupira do Riachão - Ma, 05 de agosto de 2022.

u

v
ql

Em resposta da autorização da Prefeitura Municipal de Porto Franco - Ma, Oficio n" 07112022-
SMA, autorizando a adesão a Ata de Registro de Preços i' OZ2/2OZZ, que tem por ob1"to Contratação de
Emprcsa para Prestação de Serviços de Locação de Veiculos para Atende. as Oêmandas de Transporte do
Municipio de Porto Franco, e da empresa vencedora do certame, objeto do PREGÃO ELETRôNICO n"
002/2022, eu walterlins Rodrigues de Aznveb, prefeito Municipal de sucupira do Riachõo - Ma,
Autorizo a rcalização de processo de adesão ao registro de preços na forma de carona por esta prefeitura,
conforme anexo I do oficio no ll4-N2022 GAB, para atender a necessidade das secretarias Municipais dé
Sucupira do Riachão - MA, conforme planilha anexa, Encamiúe-se ao SetoÍ Competente para as &üdas
providências, cumpridas as formalidades legais.

Á,
\

Rua São Joú, N' Cenro - CEP: 6566E-000 - CNPJ: 01.612.338/000147
Fonc./fax: (99) 3553. l09E/10 l9

E-mail:preÍeiturarucupirrdorirchao@grail,com
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GABINETE DO PREFEITO

lII3[.]l DESCRTÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PERIODO VL
MENSAL

VALOR
TOTÁ.L

3

CAMINHONETE DE CARROCERIA
ABERTA/PICK.UP, CABINE DUPLÀ COM 04
PORTAS, A ÓLEO DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA
120 HP, TRAÇÂO4X4, COM CAPACIDADE DE
CARGA NO MINIMO I.OOO KG, COM
CAPACIDADE PARA 0s (CTNCO) PESSOAS COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR
CONTA DO CONTRATANTE

MÊs I t2 RS
12.800,00

RS
153.600,00

VALOR TOTAL
RS

153.600.00

SECRETARTA MUNTCTPAL DE ADMINISTR {ÇÂO

2

rTEM DESCRTÇÃO DOSSf,RVTÇOS UNID. QUANT. PERIOIX) VL
MENSAL

I

VEICULO TIPO MOTOCICLETA, NO MÍNIMO
MOTOR 125CC NO MÍMMO, CAPACIDADE
PARA 02 PESSOAS, BI.COMBUSTÍVEL
(GASOLINA UOU ÁLCOOL), COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEI PON
CONTADO CONIRATANTE

MÊS I t2 RS
1.400,00

I.0,65 CAVALOS NO MÍMMO, TIPO 04 PORTAS,
CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, BI.
COMBUSTÍVEL (GASOLINA UOU ÁLCOOL),
COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR ABASTECIMENTO DE
COMBUSÍVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

tr,tÊS 2

VEICULO TIPO PASSEIO, NO MOTOR

12
R$

2.900,00

4

CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTA,
CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE PARA 02
PESSOAS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDI.]TOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSÍVEL PORCONTA DO
CONTRATANTE

naÊs I t2 R$
7.950,00

L2
R$

12.850,006

VEICULO TIPO VAN SEM CONDUTOR COM
CAPACIDADE MÍI.,IIrAA PENE S A. I5 (QI,NNZE)
PASSAGEIROS DOTADO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI
QUILOMETRAGEM LIVRE ABASTECIMENTO
DE COMBUSTIVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

vÊs I

VALORTOTAL

VALOR
TOTAL

RS
r6.800,00

R$
69.600,00

R§
95.400,00

RS
154.200,00

R$
336.000

Rru São Jo6é, N'479. CeÍ Ío - CEP: 6566t{0o - CNPJ: 01.612.338/U)0167
FooeJfax: (99) 3553-1098,/1019

E-mail : prrÍeiturasucupirrdorirchao@ gmail.com
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SECRETARIA MTJNICIPAL DE SAÚDE '0Y

D Fo

f1ê Fls.

6

VÂLOR
TOTAL

RS
t6.800,00

RS
69.600,00

R§
153.600,00

R$
154.200,00

R$
00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

trIllJl rrEscRrÇÃo Dos strRvrÇos UNID. QUANT. [Emnrtr-] VL
MENSAL

I

VEICULO TIPO MOTOCICLETA NO MÍNIMO
MOTOR I25CC NO MÍNIMO, CAPACIDADE
PARA 02 PESSOAS, BI.COMBUSTÍVEL
(GASOLINA UOU ÁLCOOL), COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM CONDI,JTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR
CONTA DO CONTRATANTE

MÊS I t2 RS
l.400,00

VEICULO TIPO PASSEIO, NO MÍMMO MOTOR
I.0,65 CAVALOS NO MÍNIMO, TIPO 04 PORTAS,
CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, BI.
COMBUSTÍVEL (GASOLINA F/OU ÁLCOOL),
COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDTITOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE

MÊS 2 t2 R$
2.900,00

-t

CAMINHONETE DE CARROCERIA
ABERTA/PICK.UP, CABINE DUPLÀ COM 04
PORTAS, A OLEO DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA
I2O HB TRAÇÃO 4X4, COM CAPACIDADE DE
CARGA NO MÍNIMO I.OOO KG, COM
CAPACTDADE PARA 05 (CTNCO) PESSOAS COM
QUILOMETRAGEM LIVRE SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEI PON
CONTA DO CONTRATANTE

MES I t2 R$
12.800,00

VEICULO TIPO VAN SEM
cepecneop uÍNIMA IARA 9 A ls (QUINZE)
PASSAGEIROS DOTADO DE TODOS OS
EeurpAMENTos oeRlcerónros poR LEr

LIVRE ABASTECIMENTO DE
POR CONTA DO CONTRATANTE

CONDUTORCOM

MES I RS
12.8s0,00

t2

VALORTOTAL

2

ITEM onscmçÃo »os srRvrÇos UNID. QUANT. PERIODO VL
MENSÂL

I

VEICULO TIPO MOTOCICLET

QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTo oe coN{BusÍvel poR
CONTA DO CONTRATANTE

COM

A, NO
tzscc No uÍtutr,to, CAPACIDADE

(GASOLINAE/OU

MOTOR
PARA 02

vÊs ! t2 RS
1.400,00

VALOR
TOTÁL

R$
16.800,00

Rua Sto José, N" 479, C€ntro - CEP:
Fone/fax (99)

6566E{00 - CNPJ: 01.612.33trc00167
3553-t(»8/10r9

E-mail : prefeiturarucüpirrdorirchro@gmril.com
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CAMINHONETE DE CARROCERIA
ABERTA/PICK.UP, CABINE DUPLÁ" COM 04
PORTAS, A ÓLEo DIESEL, PoTÊNciA MÍNTMA
120 HP, TRAÇÃO 4X4, COM CAPACTDADE DE
CARCA NO MÍNIMO I.OOO KO, COM
CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM CONDI.JTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSÍVEL POR

J MÊS RS R$
12.800,00 153.600,00

R$
770.

I t2

CONTA DO CONTRÂTANTE

SECRETARIA MUNICTPAL DE INFRÂESTRUTURA

P(')
.b,
o

oü

DE

§rts.

VALORTOTAL

iIÚilI DESCRTÇÃO DOS SERVTÇOS UNID. QUANT. Elinlr,nm VL
MENSAL

t

VEICULO TIPO MOTOCICLETA, NO MÍNMO
MOTOR I25CC NO MÍMMO, CAPACIDADE
PARA 02 PESSOAS, BI-COMBUSTÍVEL
(GASOLTNA UOU ÁLCOOL), COM
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR
CONTADO CONTRATANTE

MÊS 2 t2 R$
1.400,00

2

VEICULO TIPO PASSEIO, NO MÍNIMO MOTOR
I.0,65 CAVALOS NO MÍNIMO, TIPO 04 PORTAS,

(GASOLINA E/OU ÁLCOOL
COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDI.]TOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL PORCONTA DO CONTRAT

CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, BI-
),

ANTE

MÊS 2 t2 R$
2.900,00

CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTA,
CABINE SIMPLES, COM CAPACIDADE PARA 02
PESSOAS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE

MÊS ,) t2 RS
7.950,00

II
VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CABINE
SIMPLES, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA: MINMO
DE 160 CV, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ÂBASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATANTE

MÊS I l2 R$
13.950,00

12

CARACTERÍSTICAS NO MÍNIMO DE:
CAPACIDADE DE CARGA: 10.000; COM
QUILOMETRACEM LIVRE, SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR
CONTA DO CONTRATANTE

4x2;TIPOVEICULO TOCO

MES I t2 RS
14.150,00

VALORTOTAL

VALOR
TOTAL

RS
33.600,00

RS
69.600,00

R§
190.800,00

R$
167.400,00

R$
r69.800,00

4

São José,

(99) 3553-1098i/1019
t47

631
R$

-CEP: - CNPJ: 01.6 |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURÂ

rTEM DESCRIÇÂO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PtrRIODO VL
MENSAL

VALOR
TOTÂL

4
PESSOá,S COM QUILOMETRAGEM LTVRE, SEM
CONDT]TOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL POR CONTA DO
CONTRATANTE

CAMINHONETE DE cARROCERIA ABERT
CABINE COMSIMPLES, CAPACIDADE PARA 02

MES t2 R$
7.950,00

R$
95.400,00

VALORTOTAL R§
95 00

PAT

Y§

DE

ls..-.------Ç
ó

F o. a

d or

0

Rus
Fonefar: (99) 3553-l09Vl0l9

33&f0001N.479, . CEP: . CNPJ
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A

Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), autuo este proc€sso
Administrativo que deu origem a presente adesão nas condições abaixo.

I'A LICITAÇÃO:

:t Processo Administrativo no 417.407 /2022
Adesãon'0812022

MOdAIidAdC: ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO N" OO2I2O22, ATA DE REGISTRO DE

o

o

PREÇOS rf 02212022
. Requisitantes:

\/ o Secretaria Municipal de Educação

o Gabinet€ do Prefeito

o Secretaria Municipal de Infraestrutura

o Secretaria Municipal de Administração

. Secretaria Municipal de Saúde

r Secretaria Municipal de Agricultura

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

--Jescrição: CONTRATAÇÃO Uf EMPRESA PARA PRE§TAÇÃO I'E SERVIÇOS DE
T,oCAÇÃO DE VEICUU)S AUTOMOTORES PARA ATEI§DEN. AS DEMÂNDAS

(
A

E

P

D

C

ubri

o

.F
b

s.-__FI
v
{1
.br
o §

nm VISANDO ATENDER AS
§ECRETARIAS MUNICIPAIS IIO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA.

DE
DAS

t.

José Warlen Barbosa da Silva

Presidente CPL

Ru" Sío
Fooe./fax: (99) 3553-l 098i/1019

José, No 479, Cenko - CEP: 6566t-000 - CMJ: 01.612.33E/000157
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Sucupira do Riachão - Ma, 05 de agosto de 2022.

A Senhora
Kayla Monic Rocha Moraes
Assessora Contábil

pÍocesso anexo.

Sem mais paÍa o momento, reiteramos votos de alta estima e consideração.

\PATc

Atenciosamente,

ins Rodrigues de
Prefeito Municipal

t-
.o
u

t,
o

o
L)

v
{1
-b,

o IOE

§fls.

Rua Sío Jo6é, 479, CenrÍo - CEP:
Fone/fax: (99) 3553-l(»Ulor9

2.33E/O00 | 67-CNPJ:01.61
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AO
PREFEITO MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA

Senhor Prefeito

Em resposta ao pedidoinformo a Vsa Sria., qua as despesas pa.ra execução do presente processo
corÍerÍlo por conta da seguinte Dotação Orçamentrí,ria:

FONTE DE RECURSOS: Tesouro Municipal

0202 - Gabinete da Prefeitura
04.122.00,02.2004.0@0 túanutenção e Funcionamento do Gabinete do prefeito
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - p.J.

0401 - Secretaria de Administração Geral
04.122.0002.2013.0000 Manutenção e funcionamento da Sec. de
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - p.J.

Administração Geral

0701 - Secretaria Mun. de Infraestrutura
04.122.0002.2037.0000 Manutenção e Funcionamento da secretaria de infraestrutura
3.3.90.39.00 Outros Scrviços de Terceiros - p.J.

PATC\

p-Y

é
:)
F

-o
v

l00l - Socretaria Municipal de Agricultura
04.122.0002.2063.0000 Manutenção e Funcionamento da secretaria de Agricultura
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - p.J.

0501 - Secretaria Municipal de Educação
'2.122.0002.2017.0000 Manutenção e Funcionamento da secretaria de Eúrcação

Y.:.S0.3S.00 Outros Serviços de Terceiros - p.J.

1501 - Fundo Municipal de Saúde

10.301.0008.2093.0000 - Manut. e Impl. das Ações do programa saúde da Família - psF
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - p.J.

Sucupira do Riachão - Ma, 05 de agosto de 2022.

Kayla Morêes
Assessora

RuÂ

Email
onc/far: (99) 3553-l09Ul0 l9

:01.612CeÍrtro -N.479,
F
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os devidos fins,
wra DE EMPRESA
VEICULOS AUTOMOTORES PARA
MI.JMCIPIO, VISANDO ATENDER AS

FONTE DE RECURSOS: Tesouro Municipal2022.

0202 - Gabinete da Prefeitura
04.122.üXIt.2m4.üm0

in

DECI,ARAÇÃO q
-oY

DAS SECRETARIAS MUMCIPAIS DO

e Funcionamento do Gebiaete do prefeito

da Sec. de Administração Geral

da Secretaria de infraestrutura

e Funcionamento da Secretaria de Agricultu fil
Terceinos - P.J.

Educação

l3lrônd o Poro o

Declaro para
CONTRATAÇÃO

3.3.9039.00 Outros Serviçoc de

05t01 - §ecretaria Municipal de

\í401 - Sccretaria de Administração Geral
M.122.W2.2013.(X|(X) Manutençâo e funcionamento
33.9039.m Outroc Serviços de Terceiroc - pJ.

0701 - Secretaria Mun, de Infraestrutura
04.122.W2.2037.üX[ Manutençõo e Funcionamento
33.9039.ffi Outroc Serviços dc Terceiros - p.J.

3.3.90.39.fl1 Outros Scrviços de Terceiros - P.J.

lfi)l - Secretaria Municipal de Agricultura
04.122.000'2.206,3.W

DE SUCI]PIRA DO RIACHÃO_MA, NA dotação abaixo descrita.

12.t22.Offi2.2011.ffiú Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
3.3.90.39.fi) Outros Serviços de Terceiros - p.J.

- Fundo Municipal de Saúde
0.30I.flm8.2(D3.m00 - Manut e Impl. das Ações do Programa Saúde da Família - pSF

33.9039.00 Outros Serviços de Terceiros - P.J.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Sucupira do Riachão - MA, 08 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

Walterlins Rodrigues de
Prefeito Municipal

/1

Ruâ N.4
Podfar: (99) 3553-1098/1019

- CEP: .6
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Sucupira do Riachão - túa,08 de agosto de 2022.

C\ PAT

Ao Seúor
Miguel Arcanjo Silva Costa Júnior
Assessor Juridico
Nesta,

)
F 7J

oo

-oY

- Seúor Assessor, solicitamos de V. Seúoria, Informações sobre possibilidade jurídica de se
:fjliY{-{:-.ã" à ata de registro de pÍeço por outros órgãos'ou entidadês, instituto denominado de
:cqoryA" para (rconer a presentÊ despesa-para contrataÉo de empresa pú t;t ç;r de serviços delocaÉo de veiculos automotores para at"rder 

"s 
demandas á" t"unrpoír àã irr"iãipilJ*ra" abnder as

necessidades das secÍetarias municipais do municipio de sucupira d'o Riachão - Mi

Sem mais para o momsnto, reiteramos votos de alta estirna e consideração.

.-..."1

ll,o\
l,ins Rodrigues de

Prefeito Municipal

Wytu

I

ar

v
.Lr

à Fls

o

DE

Rua São 4 Cêntro -
(99) 3553-l09tt/1019

01.6 141
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PARECERJURIDICO

PROCE§SO: 0/17.4U7n022

ASSUNTO: CONSULTA - QUESTIONAMENTO QUANTO À POSSMU,PADE JURÍDICA DE SE
EFETIVAR ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO POR OUTROS óRCÃOS OU
ENTIDADES, INSTITUTO DENOMINADODE'CARONA"
ORIGEM: PRf,,FEITURA MUNtCtpAL DE PORTO FRANCO - MA

o22n922.
E: ADESÃO PREGÃO ELETRÔNICO N" OO2l2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"

A PROCIJNADORIA NNÍOICE NO DE SUCUPIBA DO RIÂ.
CHÃO por seu Orgão de ExecuçÍto, instada a se manifestar nos autos supra epigrafado,
vem, respel tosamente, a V. S.'. emitir o presente pARECER na forma como abaixo segue.

O Shtema de Regirtro de Preços é um procedimento especial que se efetiva por meio
de uma concorrência ou pregâo, buscando selecionar a proposta fiEÍE vantajosa, com observôncia dos
pnnc ípios gerais da Constituição Federal e específicos da licitação, para eventual e futura contratação
pe la Adm inistraçilo

\/ 
Trata-s€ de consulta solicita.la a esta Procuradoria Jurídica acerca da possibllidade Jurí-

dica para efetivação de adesão à Ata de Registro de Preço por outros Orgãos ou Entidades, instituto de-
nominado 'cARoNA" para ocoÍÍcÍ a presente despesa para contrataçãJde Empresa para prcstação de
Serviços de Locação de Veiculos Automotores para Atender as Demándas de Transporte do Município,
visando a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Suóupira do fuacháo -
MA, tudo isso em conformidade com o art. 38, inc. VI, da Lei g.666193.

_ No presente círso, o§ aulos não üeram acompanhados de parecer da Assessoria Jurídica
do ente consulente. Entretâr o, óbice não há para a prolação ào parecer deita Assessoria, que adiante se
segue, face à grande relevância da matéria em voga para toda a administração pública.

No merito, tem-se a indiscutível polêmica provocada pela possibilidade de adesão à ata
de registro de preço, costumeiramente denominada de "carona", que, em'razão das poucas diretrizes
existentcs sobre tal materia, demonstÍadas, inclusive, na dúvida suscitada pela IDARdN, afigura-se de
cabal relevância explorar a presente temática, ao menos, no tocante à compeÉncia legisiaüvã, amparo
legal, obediência aos princípios consütucionais, permissões, limitaçôes e poiúições.

Y»oconcuro
Imperioso enredar que a Administração, diante da necessidade de aquisição remunerada

de bens, serviços e obras', deverá, sempre que possível, promover o pÍocessamenúo através de sistema de
registro de preços.

L O Superior Tribunal de JustiÇa, no julgamento do Recurso Ordinário em
75.64'l , publicado no D.l de 14.04.2003, êxarou o entendimento de
JicitaÇões por rêgistro de preços foi

MS no
que "o regrjme de

anpfiado peJ.os Decretos ReguLâmentadores3.93L/2001 e 4.342/2002, s€,,ldo ext.ênsir/o
ôres'. (grifos nossos )

ná.o só a coúpÊes, mas a sezrLços

RuI SÍo José, N" 479. Centso - CEP: 6566E{OO - CNPJ: 0t.612.338/OOOt67
F!,|'tfi.n: (g9l 3 SSI-IOOU tO t,

E-Dôil :prefcitursocupiradorirchro@gmait.com
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Em objetiva §intese, tÍata-se de um procedimento especial, porque efetíva todrs aSgarantias de urna licitação, poÉm, muito embora o licitante esteja ünculado ao preço que ofeíou em suapropost4 a não esti obrigada adquirir o produto ou serviço consignado na Ata dea
Registro de Preços.

Nesse ínterim, inswgc a possibilidade d9 adesâo à aludida Ate por outros órgâos ouentidades da Administração que não participaram do procedimento riciatório.

Nos ensinamentos do jurista Joel de Menezes Niebúl a adesão à ata de rcgstro depreços, apelidada & corona,-é o procedimento por meio do qual um orgã" o, ãnti}a. que nito teúaparticipado da licitação que deu origem à ata de registÍo de preço adere ã ela ; ;"i;-;" dela com se suafosse, sendo-lhe facurtado conbatar àté 
"e,, 

po, c"ú do quantitativo n.ru ,"girúã. "

2) rrA coMpETÊNCIA LEGISLATTVA E PREVTSÃ() LEGAL

A Constituição Federal dispõe sobre a- competêncía privativa da rJnlão para legislar:-sobre normas gerais de licitação e contrato. 
-como 

é cediço, à sist"rJ àe í"glsã-oe rreços tem seu
fundamento legal nas prescriçôes do artigo 15 da Lei no g.66611993.

Nos termos do § 30 desse aÍtigo, tal Sistema deveria ser regulamentado por DecÍeto, afim de que fossem atendidas as peculiaridades regionais. Em decorrência deia regra, abriu-se discussão
se o referido Sistenra de Registro de preços seria auto-aplicável3.

O doutrinador Marçal Justen Filhoa, entre outros, defende que o dispositivo legal é au-
toaplicável, tendo em üsta que a disciplina dele consÍante é sufiúeme por" a in"tiúiçao do Sistema de
Registro de Preço, conforme segue:

' (...) Nio hí ncccsridsdc dc veiculaçío dc outrrs rcgrrt A quüc totllidrde drs
soluçíes nclc contider podc rcr crplícitr ou implicit ncntc crtrridr do drtcme de Lai n" 8.ó66. A-liís, inúmcrar inovaçõcs tnrzidrs nr sc crrrctcÍizlm como ilcgris, eis quc ullÍr-p'3.tn 06 limitcs prwiltor (-.)
Nem rc dige quc a Lci eludiu à neccssidrdc dc Em primcim lugar, não é vcrdadc
que r Lei tenha condiciomdo a rplicrçío do sist€ma à pr{vir reguhmentação por decreto. AludG.
!c À rcguhmcntrçIo, no § J', parr Íirs dc edequeçIo fu rcgiot r. Dcpois, dndrque r Lei tivcssc crplicitemente prwisto r rcguhmentrção coEo condiçío dc sua eplicaçlo, in-
cumbirir ro btérpretc vcriricrr e possibilidrde dc aplicrçlo direta dos dirporitivos legrix. Ihveo-
do cat. pmibilidrd., túprn-s. o t lto Lliibtivo c rplicr-cc r hí .

1. O rcgime de licitaçôcs por r€gistrro dc prcços foi rmplirdo pclos Decretoc Rcgutamcntrdorcr
3.931200r e 4.342X2A02, seado extensivo nÍo só a compras, mes a serviços e obras.

2. Embon rutorplic{v.1, o !Ít ls dt lait E.666193 podc rofrtr lirtritaçt.3 por rcgllLmcoio er-trdurl ou mu[icipd, corno prwisto no

- O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinrírio em MS no
15.647, publicado no DJ de 14.O4.20O3, acolheu esse entendimento, a saber:

ADMINISTRATTVO - LICTTAÇÃO - §ISTEMA DE REGISTRO DE PR.EÇO: ARTIGO T5,
LEI i.6ó6P3 - LTMITAÇÓE§

§ r'.

fRegÍstro de prêÇôs: aspêctos práticos e jurldicos / Edqar cuimarães, Joel dêNiebuhr; prefácio Diógenes Gasparini. gelà gorizonte: Fórum, 2008,'Tribunal de contâs dô Distritó Fedêrar. consurta: processo nô 35.s01l2005.{rn comentários à l-ei de ricitaÇõês ê contratos admi'i strat ivos . 9. ed. sâoDialética, 2002, pq. L53.

Menezes

Ruâ Sâo Josí, N'4?9, Centso - CEP: 65668400 - CNPJ: Ol.6 t2 338/ú00 tá7
F!-t§l ta,: <,r, 3 s s3. to,g/ I O tD
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3. Socicdrde dc economia Dht, quc, rL eurôncir dc norrnr púprir, lubmctlrc lormunicipai§, se río cootmrhrcm eles r Lei de Liciteções.
4. Legrlklade do Dcctcto 17.914t91, do Município de Sío Parlo, quc rfrrtou e incidêncir do rçft prcço para I GrGGEÉo dc obnr.
5. Rccurto ordinário impitvido.

Ainda que sejâ aúo-aplicável, não há impedimento, como visto actfna, para que cada
ente pÍomova a Íegulamentação. Assim, no âmbito da União vigora o Decreto no 7.892/2013 (o qual re-vogou os Decretos anteÍiores), com as alterações do Decreto n' 9.488/201 g, que dispõe sobÍe o regime do
Sistema de Registro de Preços pÍevisto no aÍtigo lJ da Lei no 8.66ó11993. E, ao tratar do 'tarona", rcvela:

'âra. 22. Dcsde quc devid&mênte justilicada e yrntagem, r str de rcgistm de preços, dunrnt€ rurvigêncie, podeú rr utiliz:dr por qur\uer órglo ou cntidrdc dr públict fcdcral qucnIo tcnha participrdo do ceúrmc licitrtório, medi.ntc cnuôncie do órgio gcrcncirdor.
§ l'Oc órgior e entidrder quc nío prrticipmm do rcgistru de pr€ços, qurndo dcrcjercm fazer ueodt rta dc ,rlhro dc prrçor, dcr|Crlo orrrltrr o

limitcc

d. atr parl ür[iÍcrta+lo robrcr po$ibilldrdc dc od€rlo.
§ l'-A A mânifestaçío do órgío gercnciador dc que trstr o § l' fico condicionadr à rtalização de
cstudo, pdo0 órylor c pchJ crtidrdct quc nlo do rcgbtro dc prcçú$ qu. dcoon3trc oganho dc eÍicêncie, a virbilidedc c e economicidadc pire r sdminirtrrçõo públice fcdcrel deutilizrçlo de etr dc rlgistÍo de prcços, cotrforn€ cstrb€lecido cm rto do Sccr:tírio dc Gcltlo do
L', r,"JIlill m c Gcrtle.
l'-B O 

-crtudo d. qu. trrtr o § l"-A,_ rpót rprovrçlo pcto órgto gcrcnciedor, rcrí divulgrdo noPortal de Compras do Goverro fedent.
§ 2' CabcÉ ro foroccrdor b.mficiirio dr rtr dc Írgiíro da prcçor, ob|.íadrr rt cotrdiçõ.r n.h
cstrbclecidr& optrr pdi rccittçlo ou nlo do foraccimcnto d€corrcnac dc rdaslo, dcsdc quc nlopÍrjudhuc obrigrçõct prcscntcs c füturrs dccorrcntcs de etr, r*sumidmrn
gcracirdor c órylo com o óryIo

ou rs contratrçõcr adicioneig dc que tritr estc rÉigo nio podcrlo erctdcr, por
a cinquentr por cento dos quantitrtivos dos itens d; imtrumento convocatório e
de reSistm dc preços perr o ór3ío gcrencirdor e prrr os órgíos prrticipante§".

Percebe-se que sâo Decretos distintos (modelo fedeial e estadrul) cujo teor apresenta re-
levante simetria, principalmente no que tange a possibiiidade de adesão à 4tra d Àãgirt o dô neço por
outro órgão ou entidade não participante (carona). Tendo, inclusive, o atual Decreto Éstadual n":6.t'g+l
2020 em^seuart.27, § 4', apÍesentado os mesmos limi&s ; condições dispostos noi paúgrafos existe-ntes

--.r art. 22 do Decreto Federal.

No caso em tela, portanto, como pode-se observaÍ, com a ausência de Decrao Munici-
pal anexo aos presentes Autos Administrativo, o Município Gerenciador utill--se p"àturto os DecÍetos
Esadual e Federal, diante de sua omissão legislativ4 o que com isso, diante da coriiqúira omisseo e dis-
crepância normativ& instaurou-se o caos na doutrina e jurisprudência, além de .urgii in,im"os dificulda-
des pníticas dos órgãos no momento da aplicação adequãda áos comandos normatiüs.

Indubitavelmente nEo devení o ínterpÍete se ater exclusivamente a uma úníca normâ,
mas- sim sistematizar o conjunto de normas que cornp-õe o ordenamento jurídico, a fim de conquistar á
melhor i nterpretação.

Nessa oportunidade, passaremos a demonstrar os diferentes entendimentos.

3) DA DTVERGÊNCIA

§ 3' tu rquiriçõct
órgio ou cntidade,
registndor nr atr
(...)

a) Primeirr linha de entendimento - llegalidede
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Parte da doutrina e da j urisprudência entende que o instituto do "carona', é ilesal. O no-
bre jurista Marçat Justen Filhos assevera que:

úA prrticr dr 'carona, é invílida. Frustn o princípio dr obrigrtoricdrdc dr liciteçlo, conÍrgurrndo
dispensa de licitaçlo scm preyisão legislrtiva.
O TCU nio proibiu fornrlmcntc t príticr dr 'crrc[e, - rJé scrir duvidou Lua competêrcir prraldotrr üm! r,cdrçIo com cfcitos tcÍrb c rbstÍrtos, viúcuhntc prra tod. r Adminktrrçlo Êiblicr.Mrs drl
rítirpr plrr os órylot (Grifoo noosoc)

Nesse mesmo sentido são as I ições de Joel de Menezes Niebúr6 ao mencionaÍ que o
lnstrumento em preceituâdo no ârtigo 80 e §eus paúgrafos do Decreto Federal no 3.931/Ol , atualmentesr,

Pode-se afirmar que a adesão à ata de registro de preços, na mais tênue hipotese, impõe
\/.gravos veementes aos princípios da legalidade, isonomia, ünculação ao edital, moralidade adminisúti-

va, impessoal idade e economicidade.

O Tribunal de Contas de Santa Catarina Íeconheceu a ilegalidade da adeúo à ata de re-grstro de preços, consoante o prejulgado n" 1.g95:

'Por sc considcrer que o sirtcme de 'crronr" inrtituído llo rrt EP do Dccrcto Fcdcrrl n. !.r3u20011
fcrc o princípio dr lcgrtidadc, nio decrn os jurisdickrnedos drstc Tribunel utilizer rs etrr oc regir
tm dG Prcços dG órgios ou .ntidrd€§ d. esfcrr nunicilnl csteduel ou fcdcrrt prrr contntlr comprÍk1ltrcr, ôu pcrmitir r utllizeçlo dc ru i,ars por oütrus órElor ou clrtklidc. dc qúrhucr csÍr-rr, cxcctuidr r liturção contcmplidr na Lei n l0.l9ll2001..

Assim, nessa linha de raciocínio, a adesão à ata de registro de preço não podeni se efeti-
vaÍ por afrontar à§ noÍmas de natureza cogente.

b) Segunda linhe de ertendimento - Legalidade

Por outro lado, há os que defendêm a regularidade do procedimento denominado dc
s;arona". o professor Jorge ulisses Jacoby FernandesT ao m;nifestar sobre à terra discorre:

*Numr inacrTrretrçlo sistemíticr, contudo, como Administrrçto é óryto dr Adminirtrrçlo públice,
percce possível r êxten§âo além da esferr de governo. Assim, um ó{õo municipal poderí, etcndi-
dot ot d€mri, rcqri.iaos, ,crvir.tc dc Atr dc Rcgirtro dc Pttçor fcdcãl ou vhc.vcrrr." (Grifot nor-
sos)

Da mesma maÍEiÍa, o Tribunal de Contas do Distrito Federal manifestou-se para Íeco-
nhecer validade à adesão à ata de registro de prços, conforme resposta à consulta formulada nos aúos do
Processo n" 35.501/2005. Também, o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso reconheceu legitimi-
dade à adesão no Acórdlto n' 475/2007, desde que limitado ao quantitstivo de 25o/o emrelação ao piwisto
na atâ oÍiginal.

ffi rrr - junho/2007, pGRegistro de preÇos: aspectos pràticos e luriNiebuhr; prefácio Diógenes Gasparini. BêI; Ho'Carona êm sistemà dê registro de preÇos:
custos e controle. .forge Ulisses
http: //wwn. j acoby. pro , br.

revogado pelo Decreto no 7.89212013, devidamente atualizado pelo Decrao n" 9.48812018, avilta de mo.
do desinibido e flagrante vários princípios do direito por efeito do que é antdurídico, de
modo claro, inconstitucional e ilcgal.

. 12 e13.
dicos / Edgar Guimarâes, JoeL de Mênezesrizonte: Fórum, 2OOB. p 111.
uma opÇão inteligente para reduÇão de.facoby Fernandes. DisponÍve1 em:
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O entendimento do TCU não é diferente, pois, ao prolatar o Acórdito n" | .4g712007, de-fendeu a possibilidade, poÉm determinou a adoçao a" p.ouiaencias'no sentido ãe Jb"1""", limites paraa adesão a registros de preços realizado. po. ouir* órgãos e.entidader, ,.*À úÃ*. os principios dacompetição, da igualdade de condições entre licitantes"e a" uusc" au íai;;;iõ;'p". a Administra-
ção Pública.

Nesse enredo, é perceptível a preocupação daqueles que aduzem a legalidade, conside-
Y19o eo".t3" muitos os problemú pneàcos oecorrenter ao *o indiscriminado do instituto denominadode "carona" (adesões ilimitadas).

A ausência de disposição legal especiÍica enseja uma possível barwlizaçáodo preceitotrazido por um decreto federal regulamentado-r do Sistema de Registro de preço, que fora reiterado pordecretos estaduais, ora idênticos, ú assemelhados.

Baseando-se no princípio da razoabilidade, resta a esta Assessoria trilhar pelo reconhe-cimento das possíveis vantagens desta'àdesao", porém, fixando 
"r 

ri*it.rã", 
"oioü", a serem obser-\- ada§ pelos jurisdicionados a fim. de 

_evitar 
prejuàos aos cofres públi"or; b;";;ltender aos demaisprincipios norteadores do regime jurídico administrativo.

Vale lernbrar que essa e a linha de entendimento que nos filiamos.

4) A í.CARONA" CONDICIONADA E LIMITADA

O precedegg da Corte Suprema de Contas, consubstancíado nos diversos Acórdãos, foino sertido de que 
9 artigo so $ Decretg no 3g3l/2ool,atualmente revo.gado p"ú úrto n 7. Eg2l2ol3,

devidamente atualizado p€lo Deqeto n' 9.488/2018, possibititou que ó;cilt:;à; ilj;ipantes da Ata de
l"gpt 9 de Preços possam rritizar-se dgsra para atender rú pró"p"; nérriàua"r, desde que
obedecidas ràs restrições estabelecidas no referido artigo.

e) Condiçõer:

A exigência constitucional da Licitação, disposta no art. 37, inciso )Ofl, da Magna Car-
ta, é noÍttr.da pelos princípios da competiçílo, da igualdade de condições e-ntrê os licitantes, da busca damaior vantagem para a Administração pública, entrã outros.

Defronte à sjstemdiza@ normativ4 a adesão à ata de registro de peço ú teni validadejurídica se atendidas às condições impostas, sob pena de adentrar no plan"o au ir"íriiL.i"nalidade. E-
mergem-se, assim, os seguintes preceitos:

(l) que o edital de liciação contemple a possibilidade do "carona", dizendo, se possível,
o número de adesões a serem recepcionadas pelo gerénciaáor;

Nesse deslinde, rcitera-se o entendimento já extenrado, ou seja,
li

necessidades, poÉm a Administração deveni observar todos os requisitos legais, suficientes para
resguardar os desideratos do instituto em apreço, senão vejamos:

(2) que o edital de licitação contemple o total seml do quantitativo passivel de contrata-
ção entre o licitante vencedor e o óÍgão participante (carona), que atualmente, até o máximo de
50o/o,

deve ser,
caso não haja no órgão Gerencíador Decreto manifes-

tando o limite amerior previsto no DecÍeto no 7.E9212013, a fim de permitir a economia de
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(5) prévia consulta e anuência do óreõo gerenciador da Ata de Rcgistro de preços, que,uma vez aceito' devení indicar os possíveis fomeódores e respectivos pÍeços a serem praticados,obedecida a ordem de classificação;

(6) aceitação do fomecedor beneficiário da contrataçâo pretendida, condicionada àausência de pejuizos aos compromissoc assumidos na eà oe negist o a. ii"ç* iãJgr;ári"),
(7) deverão ser mantidas as mesmas condições existentes na Ata de Registro de preço;

\/ Por fim' destaca-se que o Tribunal de Contas da Uniãq em recente decisão (Acórdão n.o27.64/2010-PlenárioE), decidiu expeair aeterminafao- cinetiva para futuras contratações por meio deu{"*:. u atas. dÊ registro de proços, ressaltando que rÉo qryscinde da caracterização do objeto a seradquirido, das justificativas contendo o diagnóstico ô necessidade da aquisição e da adequação do objetoaos interesses da Administraçao, da pesquisa de preço com vistas 
"'r"rifi". a compatibilídade dosvalores dos referidos bens com os preços áe ,er*áo e do cumprimento 

"o 
liÁL ffisto pelo art. go, 

§3', do Decrao n." 3.931120o1, alualmente revogado pelo Decreio n" l.ggztzol\ deí{iamente atualizadopelo Decreto n' 9.488/2018, segurdo o quar é lroibida a compra de q,,aoridade ;u;;o, à registrada naatà.

b) Limites subjetivos:

Outro embate consiste na existência ou não de objeção à participação de órgãos deoubas esferzs de governo' ou seja, se a utilização da mesma Ara (camnai t.*g,'rotriáã pópria esfera daunidade administrativa que rearizou o registro e, assim, rimitada ào raiod";t*çã" d"ld^
o mestre 

" 
d.gylgl Toshio Múaie, comentando o Decrero sr.ngnT do Estado de são

--'uloro, assev€ra que a possibilidadt ae orgão. é *iãua", da Adminishação estadual poder pegr'caÍona' em licitações e 1"q*9 dê Preços efetuadas por qualquer órgão ou entidade peÍtrenscnh àuniâo, municipios, Distrito Federal e outros estados, representa a dàoriçaã ou r"o"r"iã.
Em sentido contnirio, Jorge Ulisses Jacobylr interpreta que um órgâo municipal podení,

atendidos os requisitos, servir-se de Ata de íegistro de preçôs federal ou vice-versal-- 
-'

mesmo tempo pres€rvar os princípios da licitação como os da competição, livre concorrência e da buscada maior vantagern para a Administração pública;

(3) deverá ser previamente mediante avaliegão e exposi@o em processopróprio intemo, a viabilidade econômica, financeira e operacional da adesão à ata de registro de preçoelaborada por outro órgão, inclusive por meio de cotação de preços (formalismo processual);
(4) interesse do carona em usar a Ata de Registro de Preços em raáo dos preços econdições do Sisterna de Registro serem comprovadamente vantajosos;

Desüa maneira, é pcrtinene rcccr algumas considerações sobrc os limitcs subjaivos.

o"TC-026.542/2006-j, reL. Jríjn-Su.bst, Marcos BemqueÍet costa, 13.10.2010.'Revista "O Pregoeiro,,, ano IV - janeiro,/2OOg.

'o Àrt. 7o - FÍca facultada a utilizaÇão, peLos órgãos municipais, dos registros depreÇos do Governo Fêderar e do Governo do 
-Estado 

de sâo paulo, obedecidas as condi_ÇÕes estabelecidas nas rêspectivas legislaÇões.
rrcarona em sistema de rêgistro de preÇos: uma opÇão inteligente para reducustos e contro.l"e. Jorge Ulisses Jacoby Fernandei, ».Çontvethttp: / /www. jacoby.pro.br,
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Ata de Registro
O caput do artigo 22" do Decreto no 7.89212013, ao estabelecer o princípio de adesão àde Preços por órgâo ou entidade alienigena, emprega a seguinte express,to:" púerá serutilizada por qwlquer órgão ou entidule da que nõo tenha porticipado do certamelicitatório".

Note-se que tal dispositivo legal aplica o vociíbulo
óo, inciso XI, da Lei n 8.ó6611993, óonceitua dã seguinte maneira:

" Att ê paru osfras d6ro Iz\ corudrlabse
(..)
xrl- Adminfutr'çâo - ó"gíq ertidrde ou unidade administretiva pcrl qu, e Administraçro pú-
blica opera e atur concretlmcnte.

Para Hely Lopes Meirellesr2, a Pública deve ser conceituada, adotando-se os seguintes critérim: o fonnal, que define a A&ninistração como um conjunto de órgãos instituidospara consecução dos objetivos do Govemo; o material, que estabelece um conjunto de funçõesnecessárias para os serviços públicos; e o operacional, que a define como o desempenho perene e. istemático- leml
-coletividadá. 

- técnico dos serviços próprios do ou por ele assumidos em beneficio da

, sendo que o art.

Estado

Na preleçiío de José dos Santos Carvalho Filhor3 para enterder a Adm inistração Publicae necessário se valer de dois enfoques: o sentido objetivo, segundo o qual a Administração consiste naprópria atividade administrativa exercída Estado, por seus órgãos e agentes, caÍactf;dzarrü, enfim, apelo
função adm inistrativa; o sentido subjetivo, que a define como um conjunto de órgãos de que se vale oEstado Eara atingir os fins desejados.

Diante disso, percebe.se que a expressão "Administração", utilizada no Decreto
coaduna ao conceito sob o aspecto subjetivo, na qual estende a todos os demais entesfederativos a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços, seja na esfera federal, estadual oumunicipal l5

Ressalva-se, por fim, que nocivo seria à Públiqa, caso uma entidade não
adstrita aos instrumentos jurÍdicos de direito público, não pertencente à Públic4 tivesse
seus atos e/ou contratos como parâmetros para a utilização por outros órgãos (estes pertencentes à

e

Em síntese, a âdministr.agão Pública pode ser conceituada sob o enfoque de doiscriterios: o formal e o material. No critério formal,_ orgânico ou subjetivà ,irrr*oà a Administração
Pública como o conjunto de órgilos, a estrutura estaá, qie alguns autorãs aÉ admit"íL*o sinônimo deEstado. Nesse sentido, consoante 

.convençâo doutriúria, a expressâo Administraçâo púbtica deve sergrafada com as primeiras letras maiusculas.

Já em relaçío ao critério material ou obretivo, a administraçâo pública dever ser
entendida como a atividade administrativa exeÍcída pelo Esaão ou, aínda, fun-Cao'adnlnistrativa. Nessa^rlicação, a expÍessão.administÍagão pública devc ser gra.fada com tãdas as r.t ár,r"us.urus, seguindo aVnvenção doutrináriala.

l2Dirêito Àdministrativo Brasileiro, 29. ed., São paufo3 EdÍtora Ma.Lheiros,38,1l'Íanuar de Direito Àdministrativo, 2r' ed., Rio dê Janeiro: Lúmen ,rúris,10.
T4MARTNELA, Fernanda. Direito Àdministrativo. 4r ed. Niterói: rmpetus, 2010.l5Tribunal de conLas do Distrito reaerar. cÀnsulta: processo n" 35.501/2005.

2003, p.

2OO9, p.
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Administração Pública), pois os atos privados, diferente dos praticados pelo Poder Público, não gozam de
presunção de legalidade, legitimidade

c) Limitm em razão do objeto:

(Excmplo: plano de Educação (MDE
pautar pela viabilidade de promover a

--.1) Limites dor guantitativos:

e/ou veracidâde.

)). Desse modo, diante do c{§o concreto, a

. Ncsse aspecto, válido apresentar o entendímento do superior Tribunal de Justiça
esboçado no julgamento do Recurso Ordinário em MS no 15.647 no sentido dô que o regime de licitaçõãs
por registro de preços foi ampliado pelos Decretos Regulamentadores 3.g31/2OOl e í.SIZ:ZOOZ, ,i*l-
mente Íevogado§ pelo DecÍeto Â" 7.89212013, devidamente a:rrilizado pelo Desreto no 9.4E8i2018, sendo
extensivo não só a compras, mas a serviços e obrag.

Já o Tribunal de Contas da União, no processo n" TC-004.709/2005-3 (Acórdão
668/2005 - PlenráLrio) recomendou em alguns casos que nâo houvesse carona pela natuÍezâ do objeto

dcve-se

Nâo se pode desprezar a idéia de que a ausência de limite para adesão ds atas afronta os
princípios da competição e da igualdade, tomando inüspensáveis algrms tempeÍamentos, a fim de que
sejam preservados os princípios maiores da Licitação por meio do instituto da "óarona".

Segundo o § 3o do aÍt.22 do Decreto no 7.89212013, devidamente at6lizado pelo De-
cÍeto n'9.4882018, as aquisições ou contratações adicionais nâo poderâo exceder, por óreão ou êntidade,
a 50% (cinquenb por cento) dos quantitativos registrados nâ Ata de Registro ae preços, aenniOos no
momento em que o órgâo gerenciador consolida as informações relativas à estimativa individual e total de
consumo para os órgãos que se manifestam previamente para participar do registro de preços.

. Tal dispositivo desponta a necessidade de fixação de limites dos quantitativos, pois, é
preciso levar em consideração a "economia de escala" que consiste na contÍatação por um valoi muito
mais favorável para a Administraçâo Públíca caso a licitação antecipadamente estipuie o total de contp-
tações (quanto maior a quantidade, menor o preço).

No âmbito da União, vale expor o Acórdão n" 148712007 -Plenário em que o E. Tribu-ral de Contas da União posicionou-se no sentido de determinar ao Ministerio do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão que:

*l - oÍient. o! ór8íos e útidldês d! AdministÍ{çio Fedcral parr que, quando forcm detectades fe-
lhü na liciteçlo prre rcgLtro dc prcçot quc Íxrr.rm compromÊacr a ríZubr Gr.cuç.ío dor cona;11aot

adesão à ata de rcgistro de preços de acordo com o seu objeto.

rdvlndos, rbstcnhrm-sc dc autoriãr rdc3ões i Írspcctivr rta; e,
2-

tas cm vigor, dcsviÉurndo rc finelidrdcs brscrd$ por csÚ sistcmítice, trl .omo r hipóterc mcn-
cionrdr [o RdrtóÍio € Voto qüc Íundrmdrten crtc Acórdlo.. (Grifo nocror)

Percebe-se que é notória a pÍoblemátic,s advinda com as adesões ilimiadas, pois se cada
entidade que solicite adesão à Ata utilizar 100% dos quantitativos inicialmente registrados, teríamos a

de forrr r cstrbdcccr limito pen e edcrlo r tldúÍos dG pÍê
çor rerlizador por outms órgÍo3 e cntidedes, visendo prescryrr os principios dr compGthlo, dr L
gueldadc dc condiçõcs entrc os licitantes e dr busc! da mrior vrntagcm prre I Administrrçío Pú-
blic& tendo em vistr qüe ls rêgrrs rturfu permitem e indcsejóvcl siturÉo de rdcsío ilimitrde r a-
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possibilidade de infindiiveis contÍatâções dos diversos entes com o mesmo fomecedor e nopúblicos
mesmo preço onglnanamente ofertado sern consideração ao volume do conhatot6.

E evidente que seria errônea qualquer interpretação nesse sentido, totaando-se necessá-
mediante análise da legisl ação específica.

O Decreto Estadual por sua vez, em seu art. 28, determina que "o instrumento convocct-tório deverá prever que o quantitafi;o decorrente das adesõei não pir;d";rà-*;;;;, na totatidade, aoquíntuplo do quantitativo de cada ilerry'lote regktado, iruleperulentemente do número'de órgãos rúo par-licirynles que venham a aderir".

Dessa form4 o órgão Gerenciador ao especificar o quantitativo a ser licitado Íica vincu-
lado ao limite acima destacado emry$a9 rf modificaçd posteriores, bem como, em reração aos preçosy lilnttg previso no § lo, do art. ó5 da Lei das Licitações, em conformidade coÍn o art. 24, do Decreto
Estadual-

Diferentemente e o órgão ou entidade que venha a aderir àquela Ata com os preços já
r-egistrados. Nesse caso, em raáo de suposta omissão de decreto estadual e/ou municipal, entende-se pos-

sível a apl icação subsidiária do decreto federal como boa medida de integração da norma por meio da
analogia" a fim de preerrcher a lacuna existrnte (art. 4" da Lei de Introdução ao Ciül), sendo no
caso em tela uülizado, subsidiariamente, em face da suposta ausência normativa do Gerenciador,
os Decretos Estadual e Federal.

Todavia, ainda que valêssemos do Decreto Federal no 7.gg}l2}13, é preciso revelar que
o arr. 22, § 3" apresenta uma redação que carece de

Diante de normas ou polissêmicas (que possuem mais de uma inter-
pretação), deve-se preferir a exegese que mals se aproxtme da Constituição, e, portanto, não seJa contrária
ao texto constitucional, de onde surgem úrías dimcnsões a screm consideradas, seja pcla doutrina ouj urisprudência, como a prevalênci Constituição, a conservaçilo de normas e a rejeição de normas in-
constitucionais no todo ou em partelT.

Para que se obtenha uma inl erpre I ação c onforme a Constituição, o intérprete poderá de-
clarar a inconstitucionalidade parcial do texto impugnado, no que se denomina interpretação conforme

tm redução de texto, ou, ainda, conceder ou excluir da norma impugnada determinada interpretaçâo, atlm de compatibiliá-la com o texto constitucional. Essa hipótese e denominada int erpretação conforme
sem redução do rexlots.

ada

. Do modo qugjstá o decreto federal, nenhuma interpretação podení ser adotada no sen-
tido de permitir a adesão ILIMITADA à Ata d: Registro de Preços, 

"iu 
p"* aã 

"ioiar 
os pnncipios cons-

titucionais, principalmente o da licitação (art. 37, iniiso )Ofl, da Nlagrra Caftz,).

Assim, tem-se que melhor exegese que compatibiliza o Decrao Federal com a Constitu-
ição Federal é de que todas as aquisições ou contrataçbes adicionais (caronas) reo pãà""eo, atualmentg

róO Tribunal de Contas do Estado do Mato crosso, no Àcórd.âo no A.. S/ZOOI, proibiu quea adesão à ata de registro de preÇos, no tota1, uJtrapassasse o quantitativo de 25*.ou seja, é permitido aderir à ata, não importando o número de vezes, desd.e que aotodo, contando todas as adesões, não se ultiapasse 25g do valor inicialmente li-citado
F,. 

r_:,1r-" t r_.d? na ata orÍginat, sob o fundamentã do s 1. do art. 65 da Lei f 8.666/93.TJLNZA, pedro. Drrelto Constitucional Esquêmatizado. 13. Ed. Sào paul-ô: Saraiva.
2 010. p 96.Ituonars, ÀIêxandre' Dirêito constitucional .21. Ed. sâo paulo: Àtlas, 2007. p. 1
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excder s citrquentr por cento dos qurntitativoc registrados na Ata de Registo de Preços, ou seja, é
permitido aderir à ata, não importando o número de vezes,

(cinquenta por ceÍrto) do valor inicialmente licitado e registrado na ata originsl, o
que não impede aos Alienantes e Gerenciadores quando ainda sob a égide da Lei no 8.666t1993,
versarem seus procedimentos, em existindo previsão em Decretos Locais, utilizarem o limite anterior de
100olo (cem por cento), tendo em vista a autonomia dos Entes Federativos, isso quando os Órgãos Geren-
ciadores possuam instrumentos

e) Limites Temporeis

normativos com tal previsão.

Resumidamente, destacâ-se que o limite temporal conesponde ao perlodo de validade
da Ata. Dessa maneira, a possibilidade de adesão estrí adstrita à validade- da Ata dà Registro de preço
originári4 que, conforme art. 2l do Decreto Estadual n' 36.184t2020,não poderá ser supeiior a doze me-
ses, a contar da publicação, incluidas eventuais prorrogaçôes.

Encerradas
da consulta.

as considerações sobre o instituto do cârona passírÍemos aos

5) DOS QUE§TrONArlÍENro§

Federd, e por
(a) "É possível o entendimento de que o Decreto Estadual confronta o Decreto

sua yez o l)ecreto Municipal lmbos, se considerar o Princípio da Eierarquia das
Normas onde parr um mesmo tema há regulamento diverso em que o Municiprl se sobrepõe eo
Federrl e Estadualç no tocante ao limite de cotrtntrçlo, e, por consequência inibc sur utilizeçâo?,

Ressalta-se, aqui, a redação do art. 15, § 3", da Lei 8.666/93 que dispõe: "o sistema de
registro de preço será regulamenlotlo por decreto, atendida-t as peculiaridades regionais (...)".
Notadamente, o ente público (federal, estadual ou municipal) possui autonomia legislativa para atender
suas peculiaridades.

Não há de se falar em hierarquia entre o Decreto Federal no 7 .892/2013 (atualizado pelo
Decreto no 9.44412018) e o Decreto Estadual n 36.18412020, bem como do Decreto Municipal, tendo em
üsta que cadâ um destes terá aplicabilidade no âmbito do ente público correspondente, ou seja, quando o

\-.rteÍessê for da Administração Federal (Ex: União) aplica-se o decreto federal, já em relação ao interesse
da Administração Estadual aplica-se o Decreto Estadual e da Municipal, obüamente, o Municipal.

É certo que diante de alguma omissão legislativa toma-se possivel a utilização de
tecnicas de inÍregraçiio das normas juridicas que consubstancia no preenchimento de lacunas por meio da
analogia, dos costumes e dos principios gerais do direito (art. 4" dal,ei de Introdução ao Código Civil).

O prircípio da hierarquia das normas não oferta ao Decreto Federal qualquer stütu &,
superioridade, até porque ao mencionar tal princípio emerge.se o escalonamento normativo pÍoposto por
Hans Kelsen que realça o sistema harmônico em que a Constituição Federal assume o ápice normativo,
seguidos dos atos infraconstitucionais que devem seÍ formados em totâl consonância.

Nesse enredo, cabeÍá a aplicação do decreto estadual e municipal nos registros de
pÍeço§ em âmbito estadual e municipal, respectivamente, servindo o decreto federal meramenE como
ferÍamenta supletiva e complementar diante da existência de lacunas ou obscuridade da norma estadual
e/ou municipal.

Rua São José, No 479, CenrÍo -CEP:65668-000 -CNPJ:01.612.33t000t-67
Ft'.tc§t': (oo) 1s52- lOoU lol9
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Todavia, ainda que valêssemos de forma supletiva do Decreto Federal no 7.89212013 (a-
pelo Decreto no 9.498/2019), é preciso revelar que o art. 22, § 3", apÍesenta uma Íedação que

Rll[ Sío Jose, No 479. Cenro - CEPi 65668{00 - CNPJ: 01.612.338/0001ó7
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Conforme já mencionado no teor do Parecer, diante de normas plurissignificativas ou
qoltlsêmica,s (que possuem mais de uma interpretaçâo), dcve-sc prcfcrir u "r"gr*'q* mais sc aproximc
da Constítuição, e, portanto, não seja conráriaao texto constitucíànal, de onde lurgÀ várias dimensões a
serem consideradas, seja pela doutrina ou jurisprudência, como a prevalência da cõnstituição, a conserva-
ção de normas e a rejeição no todo ou em paÍgde normas inconstiiucionaisre.

Para que se obtenha vÍna interpretaÇão conforme a Constituição, o intérprete podeú de-
clarar a inconstitucionalidade parcial do texto impugnado, no qoe se *nomiii'iruerpràuçaõ conforme
eom redução de texto, oq ainda, conceder ou exclúr da norma impugnada determinada iíterpretaçao, a
Iim de compatibiliá-la com o texto constitucional. Essa hiÉtese é dãnominada iruerpretação 

"rrnjor-"sem redução do texto .

Do modo que estií o dccÍEto fcdcral, nsnhuma intorpnctação podcni rr adotada no sçn-
Yido de permitir a adesâo ILÍMIIADA à Ata de Registro de Preços, sob penâ dé violar os princípios cons-

titucionais, principalmente o da licitação (art. 37, inciso )Ofl, da Magna Carta).

Assim, tem-se que melhor exegese que compatibiliza o Decreto Federal com a Constitu-
ição Federal é de que todas as aquisições ou contratações adicionais (caronas) náo poderão exceder a

por cento dos registrados na Ata de Registro de Preços, ou sej4 é permitido
aderir à ata, não importando o número de vezes, desde que ao todo. contando todas as adesões. não se
ultraDasse 507o (cem por cento) do valor inicialmente licitado e registrado na ata original, Íespeitardo
com isso, os regÍamentos locais quando aplicados ainda sob a égide da Lei n" 866ó/93, no que dispuserem
em divergência.

Q) "É bgal ultrapassrr os limites quantitâtivos registrados na Ata de Registro de
Preços?'

Quanto a este questionamento, faz-se necessário esclarecer que o órgÍo licitante
(gerenciador da Ata) podeni ultrapassar os limites quantitativos registrados na At4 porém límitado a 25Yo

conforme fundamentação exposta neste PaÍecer.

Em ouúas palavras, o órgão çrenciador ao especiÍicar o quantitativo a ser licitado fica
vinculado ao limite de 25% em relação as modiÍicações posteriores, consoante previsão expressa no art.
24 do Decreto Estadual n'36.18412020, combinado com o § 1o do art. 65 da Lei n" 8.666193.

Não há de se confundir estas modificações de qusntitativos com o instituto do caron4
pois aqü se considera a possibilidade de alteração da quantidade inicialmente estabelecida pelo ente
responúvel pelo ceÍtaÍne, irdependcnternente da existência de órgão participante (carona).

(c) 'É legal o uso 'ilimitado' dss Atrs de Registro de Preços, em virtude de inibir a
concorrêncie?'

E ilegal o uso ilimitado dâs Atas de Registro de Preços, principalmente em relação à
adesão de outros órgãos ou entidades (carona), considerando que há a violação dos princípíos basilares da

IeLENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquêmatizado. 13t Ed, Sâo PauLo: Saraiva.
2010. p 96.
'hlOnatS, Alexandre, Direito Constitucional. 21" Ed. Sáo PauLo: Atlas, 2007. p. 12
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licitação, como os principios da compeüção, da igualdade de condições entre licihntes e da busca da
EYIF)I vantagem para a Adminishação Pública.

. (d) *É lcgal reutilizar a mesmr Atâ de Registro de Preços pera edquirir os mesmos
itens em pr(rcessos diversos dentro do mesmo órgão administrativo?r'

A Ata de Registro de Prços deve ser utilizada para adquirir os itens e as respectivas
quantidades que foram inicialmente pÍevistâs no projeto biísico ou termo de referência, bem como no Edi-
tal e na minuta da Aa (PROCESSO LICIATORIO), ressalvadas as modificações posterioÍes limitadas a
M (vinte e cinco por cento), conforme o aÍL.65, § to, da Lei no 8.666193 combinado como o art. 24, do
D€creto Estâdual n" 36.184/2020.

Assim, não é cabível a 'adesão' à Ata confeccionada pelo próprio órgão ("carona"
con§igo me§mo), pots, uma vez realizada a licitação, a Íim de xf66ds1 s'rc nocessidadcs, nlo justifica a
modificaçâo dos quantitativos anteriormErÍe estipulados, considemndo que o disposto no inciso II ô § 7
do art. 15 da Lei de Licitações exige que a definição das unidades e quantidades a serem adquiridas em

vunção do consumo deve teÍ sua estimativa obtida mediante adequada tecnica quantitativa de estimação
( ).

Vale lembrar, ainda, que a valídade da Ata de Registro de Preço originária nno poderí
ser superior a doze meses, conforme art. 21 do Decreto Estadual n" 36.1 84/2020.

6)CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, considerando a possibilidade dc adesão à ata de registÍo de
precros (carona), desde que atendidas às condições e aos limites legais nos termos deste Parecer, conclui-
se que:

l) Não há de se falar em hierarqüa entre o Decreto Federal, Estadual e Municipal tendo
em üsta que cada um destes terá aplicabilidade no âmbito do ente público correspordente;

2) Em regra é possivel ultrapassar os limites quantitativos registrados na Ata, porém de
forma limitad4 pois o órgão gerenciador ao especificar o quantitativo a ser licitado fica vinculado ao !;
\te-de-zso/o em relação às modificações posteriores, conforme o § 1o do art.65 daLei n'8.666/93 com-

\íinado como o art. 24, do Decreto Estadual n' 36.1 84/2020;

3) É ilegat o uso ilimitado das Atas de Registro de Preços, principalmente em relação à
adesão de outÍos órgãos ou entidades (carona), considerando que haverá a violação dos principios basila-
res da licitação;

4) Não é cabível a Íeutilizagâo da mesma Ata de Registro de Preços para adquiriÍ os
mesmos itens em pÍoc€ssos diversos dentro do mesmo órgão administrativo, pois, uma vez rcali,,ldÀ ,
licitação, a fim de atender às necessidades do órgão, não justifica a modiÍicaçÍÍo dos quantitativos anteri-
ormente estipulados, ressalvadas as modificações posteriores limitaldas a fifu (vinte e cinco poÍ cento);

5) So terá validade jurídica a adesão à Ata de Registro de Preços se atendidos os seguin-
tes:

"tO planêjamento deve ter por base elementos reais e concretos, bas
procedimento anteriormêntê real-izado pela AdministraÇão,

Rr,â São José, N" 479. Cenho - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.33E/0001{7
tu tt,tf.i: (9q» 7 55x- loDU lO t,

E-mail :prcfciturrsEupiredoriechro@gmail.com
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- que o edital de liciração cont€mple a possibilidade do "carona", dizendo, se possivel, o
número de adesões a serem recepcionadas pelo gerenciador;

- que o edial de licitação conternple o toÍal seÍal do quantitativo passível de contratação
entre o licitante vencedor e o órgão participante (carona), que, no cílso em tela em face da previsão no
Decreto Municipal do Orgão Gerenciador, deve seÍ até o miíximo de l(X)%o, indeoendentemente do núme-
ro de adesões, a fim de permitir a economia de escala e ao mesmo t€mpo pÍeservar os princípios da licita-
ção como os da competição, liwe concorrência e da busca da maior vantagem para a Administração pú-
blicq,

- deverá ser previamerÍe demonstrado, mediante avaliação e exposição em processo
próprio intemo, a viúilidade econômica, financeira e operacional da adê;âo à ata & registro de preço
elaborada por outro órgão, inclusive por meio de cotação de preços (formalismo processuaiJ I

Regisúo de Preços em raáo dos preços e
vantajosos;

- prévia consulta e anuência do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, que,
\,Jna vez aceito, deverá indicar os possiveis fomecedores e respectivos preçoJ a serem páticaáos,

obedecida a ordem de classiÍicação;

ac€itação do forneccdor berrcficiárío da conft[ação pÍet€ndida, condicionada à
ausência de p§uizos aos compromissos assumidos na Ata de Regisro de preços (originária);

'deveÍão seÍ mantidas as mesmas cofldiçôes existentes na Ata de Registro de Preço
origíruírria.

É como opino.

- interesse do carona
condições do Sistema de Registro serem

Sucupira

em usaÍ a Ata de

Ass€sgor J tco
OAB/ITIA 1

de agosto de 2022.

2l-A
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Barbosa
Presidente CI)L
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Ao Senhor
N{iguel Arcanjo Silva Costa Júnior
Àssessor Jurídico
NtsÍ4

Fls

o
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Senhor Assessor, -ov

Estamos cncaminhando a esta Assessoria Jurídica para análise e parecer, a NÍinuta de conlrato do
processo n" 417 .40712O22 c sells anexos.

. iem mais prra o momenlo, reiteramos l'otos de alla estima s consideragâo.

Sucupira dn Riachão - lt{À 09 de agosto dc 2022.

Alenciosamenle,

J

Rua São José, No.179. (lcnro - CEP: 65668-000 - L'N?J: 01.6I2.338,,0001-67
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PREFEITTIRÀ ]\íIINICIPAI, DIi] SI TC,TIPIR,A DO RIACHAo
l\4lNtiTA DO CONTIdA,TO N., xxxí2022
I'ROCESSO AI)MINIS'IRAI'IVO Nn xxxxxí2022
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\,âLOR DO CONTRATO R$

Clírusula I - DAS P.ARTES
1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do pÍesenfs instrumcnto oontÍatual:
a) (-omo (I()NI-RAT'ANTE:

xx\xxxxxxx\tixxxxxx (xxxxxxx

b) como CONTRA'IADA:
(QualiÍicação ú empresa vencedora)

Cláusula II - OB.IETO:

2.I - Constitui objero do presenre conlrato a coNTRA'I'.AÇÃo oe evnRRSA pARi\ pltl.s.l-AÇÃo DE
SLITVIÇOS DE I.OCAÇÃO DE VDI(]T,LOS ALTTOMoTORES P,,\R;\ A'IENDER AS DL,N,IANDAS
DL' TRANSIURTI, lX) ML]NICtpIo, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADIIS DAs
SIICRETARIAS MTTNICIPAIS D() I\ittlNICÍPI() DIt sucLIpIRr'\ DO zuACrIÃo Iv{A. Dcstinado a
atcn«ler a neccssi<Iade da Secretaria lv{unicipal de xxxxxxxxxx\xri\xxNxxx\. por esecução inclireta, em
regime de empreitada poÍ menoÍ pÍeço por itanr - r,rn conformidade com o Tr,rmo de Rcfcrência, planilha
quantitativalorçamentária, que indcpendente de transcrição, {ioam fazend6 parte deste instrumento.

\-,I'EM LÍNID QTDE DESCRIÇÃO - RT]I,AÇÃO

xxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxf,xxxxxxxxxxxxxxxxf,xxx)txxxxxxxrxlrxxxxxxrxxxxrrrxxxxxxxxxxx
xxxltxrxxxxxrxxxxxxx:txxxx)rxxxxxxxxxxxxxxxltxxrxxxxxxxxrxxxxxxrxxxxxxxxxrxxxx)txxxxxxxxxx
xxxxxxrxxxxltxxxltxxxxx-\ltxxxxxxxxxxrxxxxxxxx-\xxxxlrxxxxxrxxxttxxxxxxx§xxx.\Itxxxxrxxxxxxxxx

cráusuta IIr - DospREÇos E D^ DO.t.^ÇÃo oR(tAr,rENTÁRlA

-l.l . - Os preços a vigorarern no presente contrato são os ofertaclos pela contratada na planilha constantc
dc sua proposta;

3.2- Para fazcr Iienle às clespesas do contrato, exislem recursos reservados, onerando a doração natüÍeza
da despesa-

§s\r§Ixxxx\§xIxs\\§}(x)i§xxxNx:i§l§ixxtixx
xxxx,{x)(:(xxxx_\§x.Í](:ax.xxxxxxx.yxx.{xx.!(x.{.{x

tt* aã- .ro{r1, N o ,t ?C!-- 69-OOO - C.,\JÀI: Ol.6lr,3tit.iooot -É7
Fone/fax: (99 ) -1553- I t)93/l (, I 9

E-Ir| ail: prrfeit ura§lrcuplÍaíloria c]rao(OgrlaiL corr!

;,,ii,..,,, -,'.' . "; "i-,,' ;1,' .,
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Cláusula IV - REÀruSTE DOS PREÇOS

4.1 - Não haverá reajuste dc preços.
bt1t v

,;m acordo com o estabclcoid<l no prolocolo

a)

§o

F

t/

4'1'1 Fica, toda"ia. ressalvada a possibilidade de rcvisão contÍatual, para a manutenção do equilíbrio
econômico'ftnance o inicial do contrato, na hipótese de sobrevir em Íàtos impreüsiveis, ou previsiveis
porém de consequências incalculiil'eis, preiudiciais à e.,iecução do contrato, de efeitos extraordinários(álea econômica extraordinária e estracontratual).

CIáusuIa \r_ Do PRAZO PARA INÍCIo.

:'z' l - () prazo para iníuio do serviço será imediato, a contar da data inicial fi-rada pela (hdem de Serviços.

5.2 - o P.AZO IOTAI PAIA A CONTRA'IAÇÂTI »r UUT'NESA P,,\ITA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DF,r.oci\ÇÃo DE VEICI]I.OS AIITOI,IoToRES PARA ATENDF.R AS DEMANDAS DE"IRANSPoRTE tx) N{LrNICIPIO, vrsANDO z\TENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARI^{S
N,ÍLTNICIPAIS DO MLTNICÍPIO DE SUCLTPIRÁ DO RIACHÂO IVÍA. DEStiNAdO A AIENCIET AS
neccssidade da secretaria I\4unicipal de xxxxx.,ixxxxxxxxxxxxx do IVlunicípio de sucupira do I{iachâo -
Nda' contado da Ítrma acima estabeleci<la, será de sx meses a partir da sua assinatura e ()rdem 4c
Scrviços.

Cláusula Vl - DO PRAZO DO CONTR4,'I'O

6 l c) presente conlrato tcrá validade de xs mescs a paÍtiÍ da sua assinahra, nos tcrmos da cláusula XII.
Devend. o serwiço serem rcalizadas na sede do munioio de Suoupira do Riachão - Ma.

6 2 - No inleressç e determinagão da contÍatante e aceitagão pela contratada, o contrato poderá sor
trrron'oga<lo nos ç'rercícios financejros subsequenles, até o limite de 60 meses com funclamento no afi. 57,
inciso II, da Lei 8.6ó66i9.1, somente meclianle .{diti\.,o (bnlratual.

Cláusula VII - CONDIÇOES DE PAGAN,ÍENTO

7'1 - o pagamento será efetuaclo em até 30 (trinta) ctias após a maniÍ'estação favorável do Setor
fiscalizante na Nota Fiscal apresenlada, ficando assegurado o prazo <le 05 (cinco) dias pam a emissão de
tal manifeslação.

7.1.1- Para a aquisição de bcns a NF delerá ser emiti«la
ICÀrÍS n" I de 03r02t20t I.

Rua Sú José. N. 479 - Cenlro - CEP: 656i8-000 - cNPJ: 01.61:.338/0001-67
Fone/fax: (99) 3551- t09Vl0 t9
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7.2 - Havenclo eÍro na NF- ou descumprimento das condições pactuadas. da NF será suspensaa
paÍa que a Contratada adote as providências nocessaflas a sua oorrcção. passará a ser considerada paraefcib de lragam€nto, a data do aceite da NF, reapresentada nos mesmos t€tmos rlo itçm 6.1

7'3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Conlratacla das responsabilidades oontraluais.

7'4 - I{alcndo atraso no pagamu'nto, sobrc o valor deüclo incidirá correção monetária com base no IpcA-
IBGE, bern como juros de mora a ruzãio de 0.5o,ô (cinco décimos por cento) ao més. carcurado ,,pro rata
tempore" cm relação do atraso verificado. salvo aquele ocasionado pela situação prevista no ileín 7 .2.

Cláusula \1ll - D^ !'lSCr,\LIZ.{ÇÃ()

t'l' l - Não ob§t nt§ o fato rle a contralada ser a única e exclusil,a responsável pelo seruiço d.ste contrato.ratlavés de sua própria e<1uipe ou de prcpostos íormalmente designados, sem restringir a plenitude 6essa
responsabilidade da contratada' eNercerá a mais ampla c complcta fiscalização dos sen içorsen iços ein
esecução.

8 2' As solicitações. reclamações, exigencias. observações e ocorrênçias relacionadas com a execução do
serviço doverão ser registradas pela seus pÍeposbs nos I-ir,ros de ocorrências, produzindo esses regislros
os cfeitos de <lireito.

Cláusula lX - D.{S OBRTG-{CôES

I - Da CON'IR..\]-AD.,\

a) - execular o serviço <Lr presenle licitaçâo de que trata o Anexo I, no local determínado e de acorclo com
os pÍazos estabelecidos na pÍoposla e de acorilo com as condiçôes do eclital, contados a partir.da data da

.-;sinatura do presente instnrmento;

b)- observar para o serviço, seja ere de que tipo Í'or, as noÍrnas aclcquadas rerativas ao objeto.

c)- fomecer.juntamente com a execução do otrjeto tocla a sua doçumentação fiscal;
d)- rcsponsabilizar-se por lodos os ônus relativos à execução do objeto a si ad-judicado. inclusive fretes e
seguros desdo a origem alé scu local de clcstino;

e)- manteÍ. durante toda a execução do contÍato, em compatibilidade com as obrigações asstrmidas. todas
as oonclições de habilitação e qualificação exigictas na licitação;

Q- aceítar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25oi, (únle e cinco por cento)
do valor inioial, atualizr<lo, do contrato.

II - I)A CONI'RAI'AN'TE

Ruâ Sã{, José. Nq,l 79. (lcn|ro - CEP 65668- 000 - [NPJ: 0l.6t 2.338/0001.67
F'ote,/f4r: (99) j553-1098/10 
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a)- comunicar imediatamente à CONT'RATADA as irregularidailes maniÍ'estadas na execução 66
oontrato;

b)- promover a execução no piazo estipulado ,tnexo I do Edilal do prescnte processo licitatório;

c)- fiscalizar a execução do contrato, informando à C()N'IRATADA para fins de supel"isão; Cláusula X -
l)AS S/tNÇOtS

d)- assegurar ao pessoal da CONTRATANTE o liwe acesso às instalagões para a plena execução do
contralo;

Cláusula X - DAS SÀNÇOES

10.1 - Quanto às outras multas, serão aplioadas conforme scgucm:

I0.l.l - N{ulta de 0.109o sotne o valor do contÍato, em rclação aos prazos fixados, por dia dc atraso
injustilioado pala início do serwiço;

10.1.2 - Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,250ó do valor do contrato;

10.1.3 - tr'lulta pelo não atendimento das exigôncias formuladas pela F'iscalizrção:0.209ô do valor clo
oontmto

l0'1.4 - Multa por dia dc atraso na entrega dos objetos: 0,75oó sobre o valor remanescente {o contrato. até
o máximo dc vintc dias. a partir dos quais poderá ser considcrada a inexooução parcial do conlrato;

' - 0.1.5- N{ulta por inexecução parcial do conlÍato: 50z6 do vakrr rcslanto a ser cxecutado do contÍato;

I0.1.6 - Multa por inexcoução total do contralo: I0o,,ô (dez inteiros por conto) do valor do oontrato;

10.1.7 - As multas. ern sendo possívcl, serão descontadas diretamente das faturas de pagamento. após sua
imposição pela fisoalização.

10.1.8 - Âs sanções são independentes enlre si, conÍbnne o caso. .4, aplicação de uma não exclui a 6as
outras.

10.1.9 - O prr7.o paÍa pagamento das multas ou oposição dc defesa escrita será de 05 (cinco) {ias úteis, a

contar da data de rccetrinrenlo da cobrança respectiva pela r;ontratada ou do indeferimento da defesa. A
critério da Administração c em sendo possivel, o valor será descontado da importância que a contralada
tcnha a recet er. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como {íüda ativa ou
o-recutada a garantia contratual.

Ruâ Sâo José, N',179. Cc ntso - CEp: 65668-000 - ('ÀIPJ: 01.61:.33Íil0001-67
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10.2.2 - Suspensão turnporária de participação ern licitação
.,\dministração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

10.2 - Em <lecorrência do descumlnimento do contÍato dccorrente
cominadas as seguintes sanções não peouniárias:

10.2.1 Advertência;

poderão ainda ser'

impedimurto de sontratar com

. PÍcrdruÍ§tlun{!ínrd.

,,..,'j.' ,.,-.. ," .i'1.,,

Admi^isrrohdo i; ar.; o po

d

10.2.3 - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto
pctdurarem os motivos determinantos da punição ou até que seja promovida a reabilitação peranle a
púpria autoridade quc aplicou a pcnalidade, que será concçdida sempre que o contratâdo ressarcir a
4,dministraçào pclos projuízos resullantes o após decorrido o prazo da sanção aplicada com baso no inciso

VnteÍior

CláusulaXI-ARESCISÃO

I I .l - ConstitueÍn motivo para rescisão do oontrato:

'l 1.1.1 - () não cumprimento de cláusulas conlratuais. cspecificações ou prazos:

11.1.2 - O cumprimento irregular diJ cláusulas contratuais, especilioaçõcs ou pÍaz_os;

I l. 1.3 - C) alraso injustificado tlo scrviço;

I 1.1.4. - A lentid.io do serviço, levando a concluir pela impossibilidade de sua conclusão. no(s) praz-o(s)
estipulado(s);

11.1.5 - A subcontratação totnl ou a subcontÍatação parcial não autot',zada do seu objeto, a associação {a
esecução do contralo com outrÊÍrL a cessão ou transferência, lotal ou paroial do conu.ato;

11.1.6 - () dcsalendimento das determinações regulares tla autoridacle designada para acompanhar e

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

1 1.1.7 - A paralisação do serviço, semjusta causa e çnévia comunicação à administração;

11.1'8 - O desatendimcnto das determinações regulares da auloridadç designada para acompanhar e
Íiscalizar a sua esecução, assim como as de seus superiores;

11.1.9. - A dccretação dc Íàlência social ou de insolvência civil da pessoa fisica contÍatada:

I 1.1 . I0 - A dissolução da sociedade;

Rxí Slô José"N'479. ('íÍt o- (EPl - (NPJ: 01.61:.338/0001-67
Fone/l'ax: (99) 355:l- 10r8,/I0l9
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l/v !-oll.1.ll - A altcração social ou a modificação da finalidade ou da
execução do oontralo;

cmpresa, quc prejudique a

I1.1.12 - O cometimenlo reiterado de faltas na execução oontratual.

11.1.1.1 - Razões de intetesse público, dc alta relevância c amplo conhecimento, justiÍicadas e
Determinadas pela rruixima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o oontralante e
exaradas om processo administrativo a que sc refcre o gontrato.

I1.1.14 - Perda, pcla oontratada, das oondiçõos dc habilitação exigidas no Fldital.

Cláusula XII - VALOR DO CONTRATO

12.1 ,As partes oontratantes dão ao presentc Contrato o valor global clc R$ xxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxx), para todos os legais e juridicos eÍ-eitos.

Cláusula XIII -D.A FISCALTZAÇÃO

1-3.1. Será designado nela Administracão o Iiiscall(iestor do contÍato quo scrá rcsponsávcl pelo
acompaúamenlo e fiscalização da suâ esecução, anolan«lo em regislro próprio as oconências
rolacionadas com o Seruiço/scrviço do Objcto, determinando o que for necessário à regularização clas
faltas ou doÍbitos observados.

1.3.2 As decisões e providências que ultrapassarem a compelência do L'iscal/Geslor do conlralo deverão
ser soliciladas as suas superiores em tempo hábil para adoção das meditlas convenientes.

-- -3.3 - Fica instituída como fiscal de contrato o Sr. xxxxxxxxx, Secrelario Municipal de xsxxxxxxxxxx.

Cláusula XIV - DISPOSIÇÕES GEII\IS

14.1' Fica a contratada ciEnte de que a assinahua destÉ c,ontraÍo in<lica qtre tern pleno coúccimurlo dos
elcmentos dele constantes, bem como de todas as suas condiçilcs gerais e pe<;uliares. não po{cndo inv'ocar
nerúrum descoúecimento quanto às mesmas, como cl{,:menlo impcditir,'o do perliito cumprimento deste
contralo.

I4.2- Este
pefiinentes.

ajuste, suas alterações e rescisão obedcceÍão à t,ei Fcderal no 8.666i93, e demais normas

14..3 O conlÍatado fica obrigado a accitar nas mesmas condições contratuais. os acréscimos ou
suptessões que sc Íizercm nas sel igos ou oompras, até 25o/o (vinte e cinco pol' ocnto) do valor inicial

Rrm Sâo.Iosé. No ,1r-9. ('errÍo . (EP: 6-{668-000 - CNP,I: 01.612.338/0001,6;
Fone/lax: (99) 3551-1098i l0l9
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509o (cinqucnta por ccnto) para os scus aorúsr:imos.

14.5 - A contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais cla ,,\dministração (cláusulas legais
oxortritantes), bem como a possibilidade de rescisão adminislrativa do ajusre, nos casos logais.

Fica eleito o foro da (lomarca de Sucupira do Riachão - Ma, para dirimir as eventuais conlrovérsias
decorrentes do presente ajuste

I!, por estarem de acordo, Íbi lauado o presente instrumento quc, li<Io e achado conforme. vai assinado
em 2 (duas) üas de igual teor pelas pa{es na presença de duas testemuúas abaixo qualiíicadas.

Sucupira do Riaohão/\4A, xx de xssxxxx.sxxs de 2022.

CONTRATANTE,

CONTRÂ'I'AIIÀ

TESTE]VÍLTNHAS

2-
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SUCI.JPIRA
DORIACI{AC)
Admlnlstrondo poao o povo ', , fí

Sucupira do Riachão - MA, 09 de agosto de 2022.

Ao Senhor
Presidente CPL
Processo Adm inistrativo no 0417.40712022
Modalidade: ADESÃo PREGÃO ELETRÔNICON" 0O2I2O22,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"
022t2022

Requisitantes:

Secretaria Municipal de Saúde, Infraestrutura e Educação.o

ASSUNTO: EXAME PRÉVIO DA MINUTA CONTRATUAL PARA EFEITOS DE CUMPRI-
\-í{ENTO DO ART. 3,S, PAN,,{GRATO ÚNICO DA LEI N. 8.666/93, ATUALIZADÀ CON§TA.

TAÇÃO DE REGULARIDADE. APROVAÇÃO.

Para exame e parecer deste Procurador de Assessoramento Jurídico, versando sobre licitação públi-
ca na modalidade Plegão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AITOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE
TRAN§PORTE IX) MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER AS NECES§IDADES DAS SECRETA-
RIAS MUNICIPAIS IIO MUNICÍPTO NO SUCUPINA I'O RIACHÃO-MÀ

A matéria é trazida à apreciação juridica para cumprimento do panígrafo único do art. 38, da Lei de
Licitaçôes e Contratos Administrativos.

No que respeita à minuta contratual, incumbe ao paÍecerista pesquisar a conformidade dos seguintcs
itens:

a) condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das
parteg, aNn conformidade com os t€rmos d6 licitagão e da proposta a que se vinculanr, eshbelecide com clsÍeza e
.recisfu;

Y) registro das cláusulas necessárias:

I - o objcto e seus elenrentos carrlcrísticos;
II - o regime de execugão ou a forma de fomecimento/serviço;

III - o proço c as condiçõcs dc pagamcnto, os criterios, data-base c periodicidadc do reqiustamcnto dc ptcços, os
critérios de aualização monetária onte a dara do adirnplemento das obrigaçôcs e a do efetivo pagamorto;

IV - os prazos de inlcio de ctapas de execuç,ão, de conclusão, de cnüogc de observação c de recehimeoto dcfiniü-
vo, conforme o caso;

V - o crédito pelo qual mrreú a despesa, com a indicação da classificação fimcional programática e da categoria
econômic4,

VI - as garantias oferocidas para assegurar sua plena execuçâo, quando exigidas;

VII - os dirsitos e as rcsponsabilidades das prtcs, as pcnalidades cabíwis c os valqcs das multas;

VIII - os casos de rescisão;

lX - o recoúecimento dos direitos da Administraçilo, em caso de rescisão administrativa prevista no aÍt. 77 desta
tri;
X - as condiçôes de importaçáto, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

Ru[ São Jo6é, N" 479, Centro - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.338/000167
F!qí,,l ta*: (99) 3 553- I 498/ lO 19

E-mail :prrÍcituresucupiredoriechro@lpail.com
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xI - a legistaçiío apricáver à execuçâo do coatato e especiarmeote aos casos omissos;xII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do conhato, em compatibilidade com as obri-gações por ele assunrdas, 16írss as çondições de húilit ça" 

" 
qür*ça. *rd;. i, iÁã, "

xv ' cláusula que declare comp€tente o foro da sede da Administraçâo para dirimir qualquer questão contratual,mlvo o dispo$o no s óo do art. :1 da Lei n. g.eSetgS;

ãX;âr'ffirtâffi::.?#f * ügàcia dos respectivos créditos orçanentários, rcssalvadas as hipóteses

caso não sejam atendidos os requisitos acima mencionados, o processo s€gue ao Departamento deLicitações para corrigir as não conformia"aCI, r"to-anàã-ao_ Juridico quando as exigências legais foremintegralmente cumpridas. Havendo oescumpnmento a" *noiçro de menor releváinci. o parecer de a-provação seú condicional à coneção/preenc-himento dos elementos apontados como insuficientes.
Feitas as considerações iniciais, passo ao exame dÊ estilo.

XI - a vinculaçilo ao edital de licitação
tante vencedoÍ;

ou ao t€rmo que a dispensou ou a inorigit1 ao mnvite e à proposa do lici-

Sem mais para o momento, rei votos de alta estima e consideração.

Atencio êrt€>

, TOdAViA, REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VE-rculos AUTOMOTORES *ARA Áreivo'n es oer'aÀNpns oE rnei*spoÀú-o. iiilNrcipiõ,VISANDO ATENDER AS,NECESSIDAD-ES DAS SEõNETARTAS MUNICIPAIS DO MI.INICIPIODE sucuPIRA Do RIACHÃ. - MA, mediante pregao, desde q* ,"* puàãJ"à-e...p"rt o e quali_dade possam deÍinidos pero editar por meío de especiãcaiaes usuais do mercado.

consoanüe a jurisprudênci4 a Lni 10.520/2002 outorgou à Administração discricionariedade técnicapara deÍinir, em cada caso concreto, o que é serviço comum.

. - Como se percebe a leitura do anexo I, do Edital, a Administração, dentro de sua discricionariedadetécnica, descreveu com detalhamento o REôÉTRo rie nneççp PARA pREsrAÇÃo DE sERvrÇosDE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES_PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANS.IgItr DO MTJNICÍPIo, VISANDO ATENDER ÂS-NÀCBSSTO,C,DES DAS SECRETARIAS MUNI.CIPAIS Do MLlNIcipIo DE sucuprRA oo nrÁcl*-o - vre, q* pr"t";ã".dq;r, presumindo_seque tal descrição seja a usual de mercado, capaz de garantir qualidadé.

Feita tal-observação e compulsando os autos, veriÍico a conformidade do procedimento, edital e mi-\úta contÍatual às normas da LeLn. g.666/93 e, ainâa,,às r"gras da tri n. 1o.s2or2oo2.

Pelo fio do exposto e em atendimento ao disposto no art. 3g, paúgrafo único, da Lei n. E.6ó6l93,sou pela APROVAÇÃO da minuta do instrumento 
"onuocuto.io 

e ao contrato.

)
u I nlor

Âssessor J dico
oAB/lÍA I 21-A"

Ru, Sâo José, N. 479, CenlÍo - CEp: 65668-000 - CNPJ: 01.612.338/OOOI.67
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DE,SPACI{O: G:\B PREITDII( )

Sucupira do Riachão - I\,I4, l0 de agosto de 2022.

A
Comissão permanente de Licitação

APROVO. a prcsente minula de contrak), autorizando a sua celebração e consequentsmcntc a adoção das
dcmais medidas decorrentes do PROCESSO ADI\trNIS'f RATIVO N" 417.407i2022.

Sem mais para o momonto, reiloramos votos dc alta çstima e consideração.

Atenoiosamentc.

Prefeito \,lunicipal
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CÂRTA DE CONVOCAÇÃO

Sucupira do Riachão - MA, l0 de2022.

A EMPRESA
AW TRANSPORTE & LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ : 26.245.325/000 l -28
Rua Curimata, No 06, Bairro: Curimata
Colinas - Ma

Assunto: CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVrÇOS DE LOCAçÃO DE
VEICUIÍ)S AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DO MUNrCrprO,
VISAI\DO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS Ix) MUNICÍPIO DE

\,ducuPIRA DO RIACHÃO - MA, objeto do pIrEcÃO ELETRÔNICO N. 0O2n022, ATADE REGI§TRO
DE PREÇOSN.022n022.

Prezado Seúor

A Prefeitura do Município de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ
sob o no 01.612.338/0001-67, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, em EM

Art. 64, da Lei Federal no 8.666193, corwooarrros a empÍesa supracitada para assinar no prazo miíximo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento desta carta, os contratos relacionados a ADESÃO
N' 082022, PROCESSO ADMINISTRATM N" 417.407Í2022, oriundo da adesão ao Processo
Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO No OO2\ZOZ2, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N' 02212022, qüe tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE YEICI.JLOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS
DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUMCIPAIS DO MI.JMCÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA.

Limitada ao exposto, renovo meus votos de estima e admiração.

F

t
o

DrlcâÍiu

Yo

José Barbosa
Presidente CPL

Silva

Recebido em: I I

AW TRANSPORTE & LOCAÇÃO ETRELT
A.{P I : 26.245.325/000 I -2 8
Rua Curimata, No 06, Bairro: Curimata
Colinas - Ma

Rur Sto
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i+t Gmait CPL Sucupira do Riachão <cplpmsr@gmail.com>

gg!-VOCAçAO PARA ASSINATURA DE CONTRATO ADESAO NO 08.2022 .pREFETTURA MUNrcrpAL DE sucuprRA oo nÀôúnõ- úÂ- 
-' --

3 mensagens

CPL Sucupira do Rlacháo <cplpmsr@gmail.com>
Para: awtÍanspoÍtes78@gmail.com

AEMPRESÁ
AwrRANspoRTE & LocAÇÃo ETRELT
CNPJ: 26.245.325 lWOt -28
Rua Curimata, No 06, Bairro: Curimata
Colinas - Ma

CARTA DE COi\IVOCAÇÃO

Sucupira do Riachão - MA, 10 de

:) § rts.

10 de agosto de 2022 às 12:OS

de2022.
c\

F- o

Íiubriaa
lrv v-o

,7
.Àr
o

o

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L(rcAçÂo DEVEÍCULOS AUToMOTORES PARAATENI'ER ÂS DEIVIANI'AS DE TRANSFORTE DO MUNICÍPI o,VI§ANDO AIENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA§ MI,iNICIPAIS DO MI]NICÍPIO DESUCIJPIRA DO RIACIIÃ
DE PREÇOS N.022no22.

Prezado Senhor

O - MÂ,, objGto do pnEcÀO ELETnômCo x, ogrn022, aTA DE NDGISTNO

A Prefeitura do Jvíunicípio de Sucupira do Riachão, Estado do Maraúão, inscrita no CNPJsob o no 01.612.338/000t {7, através da Comissào Permanente de Licitação - CpL, em cumprimento aoArt' 64, da Lei Federal n" 8.666.193., convocaryos a empresa supracitada para assinarno prazo máximo de
05 (cínco) dias fteis, a contar da data de recebimento desta carta, os contratos relacionàdos u ADEaÃõN" 08/2022, PRoCEsso ADMINI§TRATIVO N" 417.4071i022, orirurao aa adisiúo ao processo
Licitarório na modalidade pREcÃo ELETRôNICo N" 002t2022,Ára og ngcsrno DE PREÇOSN:-0Tn02\ que tem 9o31_obJetg__coNTRATAÇÃo DE EMpREsA *ARA iREsrAiÃõ-õã

. .ERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES pARÂATENDER AS DEMÂNDAS-ÚE TRANSPoRTE Do MUNÍCÍPIo,. vIsANDo ATENDER As NEcEssIDADEs DAS
SECRETARIAS MIJNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SUCI.JPIRÂ »O NTÀõHÃó-üA.

Limitada ao exposto, reoovo mêus votos dc estima c admiração.

José Warlen Barbosa da Silva
Presidente CPL

- ANFXO OFICIO t)F CONVOCACÃO ASSINADO

tr 33IJ3Riçír"JâEii3:'#ilJl" * coNrRAro ADEsAo l{c 0E.2022 . pRÊFErruRA ruilrcrp^L DE

2A7K

aw transpoÉês <awtransportesTg@gmail.com>
Para: CPL Sucupira do Riachão <cplfmsr@gmail.com>

10 de agosto de 2022 às 12:09

htFs:'//mail'google.coÍn/mail/u/o/?ik=0b891475&üêw=pt&§sarch=âll&pormthid=thread-a%3Ar-669108717432562(x71&simpl=msg€%3Ar-6ô82...
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Gmail - colwocAÇAo PARA ASSINATURA DE coNTRATo ADEsAo No 08.2022 - pREFEtTuRA MUNtctpAL DÊ sucr,..-

tr SUCUPIRA DO RIACHÃO
364K

Para: CPL
<aMransportes 78@9mait.

Sucupira do Riachão <cplpmsr@gmail. com>

CONTRATO ADESAO il" OE.2O22 . PREFEITURA TUT{ICIPAL DE

í 0 de agosto de 2022 às 12:21

\C\PAT

:õ
L

,"1 -ov

EIIT com>

SOLICÍTAMOS QUE VOCÊS ENCAMINHAM OS CONTRATOS PARA ASSINATURA DIGITAL.

t-

o

criaa

.r')
.br

o DF

Fls.
o
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http6:/mail'google.corn/mailtu/onik=0ôEsí475&üêvFpt&sêãrch=a 
&poEnthk =úrBa&a%3AÍ{69í087í74325ô2u71&§imd=m§g€%3À-6682... 2/2
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CARTA DE COr{vocAçÃO

o
A EMPRESA
Aw rRÁNspoRTE a locaçÃo uRelr
ü:lP I : 26.245.325/000 t -28
Rua Curimata, No 06, Baino: Curimata
Colinas - Ma

sucuprRA no nllcHÂo
DE PREçOS No 02211t022.

Prczado Seúor

Recebido em

Sucupira do Riachão - MA, l0 de agosto de 2022.

c\PA(
DE

Ya!

F. 1

§ns
C -Lr -

o
o

Rubrica
i)

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA
t1! -o!

ÇÂo DE sERvrÇos DE ÇÃODEYEICU LOS AUTOMOTORES PÂRA ATENDER AS DEMÂ NDAS DE TRANSPORTE DO MUNICTPIO,VISAÀIDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPATS DO MUNICÍPIO DE

A Prefeitura do Município_de Sucupira do Riachão, Estado do Maraúão, inscríta no CNpJ
1ob 

o- no 0l '612'338/0001-67, stravas da Comissao Permanente de Licitação - CpL, em cumprimento aoArt' 64' da Lei Federal no 8.666/93., conwcomos a empresa supracitada p"o 
"oin".'io 

prazo máximo de05 (cinco) dias úteis, a co[taÍ da datâ de rtcebimento desta cârt4 os contratos rclacionados a ADEsÃoN" 08/2022' PROCESSO ADMINISTRATM N" 417.407n022, oriundo da adesão ao processo
Licitarório na modatidade pREcÃo ELETRôNICo w ao2no22.ÂTA DE neCISriO op pREÇos
N" _0»/2022, que rem gomo__o:bj,el9^qONTRATAÇÂO DE EM'RESA 

'ARA 
pREsiÃÇÁõ-õ;

IERV]çOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOiVíOTORES PARA ATENDER AS DEMANDASDE TRANSPORTE DO Mt,NICIPIO, - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MI'NICIPAIS DO MUNTCÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO-MA.

- MÀ objero do pREGÃo ELETRôNlco N. f[/2no22,^i A DE REGISTRO

Limitada ao exposto, renovo meus votos de estima e adm iração.

José ar Barbosa Silva
Presidente CPL

TRANsponrE *li^*,5l**T,
& LocAcAo trf;:?.,.*,,.
EIREI[2ó22I53 d*.»u E

25000r28

AWTRANSPORTE & LOCAÇÃO EIRELI
CNP I : 26.245.325/000 I -28
Rua Curimata, N" 06, Bairro: Curimata
Colinas - Ma

Ru. Sao JGa, N. 479. Ccnto. CeP: 6546t 000 . CNPJ: 0 r.ó t2,33ar000 r{7
Fonc/ôr.: (9.)) lj53- t09t/l0t9

E-mil :DirÍ.dth3rclDlrrdorlrchro@imtll.com
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M Gmail CPL Sucupira do Riachão <cplpmsr@gmail.com>

RArO ADESAO No 08.2022
PREFEITURA MUNIcIPAL DE SUcUPIRA oo mecnÃo
5 mensagens

do Rlachão <cplpmsÍ@gmail.com>
Pàta: awtrensportesTS@gmail.oom

cARTADE coNvocAÇÃo

í0 de agosto de 2022 às 12:05

de2022.

c

Sucupira do Riachão - MA, 1

AEMPRESA
Aw TRANSnoRTE & LocAÇÃo srnprt
CNPJ: 26.245.3 25 I 0O0 I -28
Rua Curimata, No 06, Bairro: Curimata
Colinas - Ma

Rc
t_ u

L
to

b

Assunto: CONTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA pREsrAÇÂo DE sERvrços »r LoceçÃo nr
VE,ÍCULoS AUToMoToREs PARAATENDER As DEMANDAS DE TRÂNSPoRTE Do MUNTCÍuo,
VISANDO ATENDER A§ NEcESSIDADES DAs SECRETARTAS MUNICIpAIS oo utrmcÍpro np
SUCTJPIRA DO RIACEÁO - MÀ ObiGiO dO PREGÃO ELETRÔNICON" 0fÍ212O22. ATA DE RDGISTRO
DE PREÇOS N" 022t2O22.

Prezado Senhor

A Prefcihra do Municipio dc Sucupira do Riachão, Estado do Marauhão, inscrita no CNPJ
sob o no 01.612.338i0001-67, através da Comissào Permanentc de Licitação - CPL, em cumprimento ao
[rt.64, da Lei Federal n' 8.666/93, convocamos a empresa supracitada para assinar no prazo miíximo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento desta carta, os contratos relacionados a .IDESÃO

Ru.ri

P
.Lr

§ rts.

I

o
r)

DF

TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MI.JNICIPAIS DO MI]NICÍPIO DE SUCIJPIRÂ DO RIACHÃO-MA.

Limitada ao cxposto, rcnovo meus votoe dc esüma c admiraçâo.

José Warlcn Barbosa da Silva

- ANFXO OFTCtO UF CONVOCAÇÃO ASSTNADO

El sucu
CONTRATO ADEISAO N' OI.2O22

287K

aw transportês <awtransportesTS@gmâil-com>
Pâre: CPL Sucupira do Rlacháo <cplpmsr@gmail.com>

í 0 de agosto de 2 O22 às 12'.Og

htFs://mail.google.corÍímailtu/0/?ik=0btr9í475&üew=ptEsearcfi=âll&psÍmthid=thÍBad-a%3Ar-ffigí0A7174325620471&simpl=msg€%3Ar-66a2...,U2
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Gmail- colwocAÇAo PARA ASSTNATURA DE coNTRAÍo AoESAo No 08.2022 - PREFEITURA MUNrcrpAL DE sucu...

DE COT{TRATO ADESAO N' 08.2022 . PREFEMJRA TUNICIPAL DEtr SUCUPIRA DO RTACHÃO
364K

EITJ] <awtransportes 78@gmail.com> 10 de agosto de 2O2Z às 1ZiZ1Para : CPL Sucupira do Riacháo

SOLICÍTAMOS QUE VOCÊS ENCAMINHAM OS CONTRATOS PARA ASSINATURA DIGTTAL.
iílrta!:4{) oculladâl

Para: aw trsnsportes <awtransportesTB@gmail.com>
'10 de ago§to de 2022 às 14:01

conforme solicitado. estamos encaminhando os contratos relacionados à adesáo N. ognoz2, para asdnatura naforma digltel.
lCiiacâo ccrltatcl

6 anaxos

B IFFÍí
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fl 572K

fl 557K

CONTRATO AG
548K

B GONTRATO GABI,{ETE.pdf
545K

fl 518K
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aw trenspo êt <ewtransportês78@gmeil.com>
Para: CPL Su crupira do Riachão <cplpmsr@gmail.com>

SEGUE OS CONTRATOS ASSINADO DIGITAL.
\lritaçáo ocultadl,l

fl 646K

B 639K

fl 636K

B EDUcAçÃo (íl.p.rf
587K

fl 608K

E ADMINISTRAçÂo (1).pdÍ
37{«

10 do agosto dê 2022 às 14:56


