
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO - PI

Avenida Maria de Carvalho Alencar, 36, Centro
CEP: 64.683-000 - Fone (89) 3435-0080

CNPJ: 01.612.577/0001-17
ADM 2021-2024

xo ■

0
0

\

1 PREFErrURAHUNICIPALDE

FRANCISmMACEOO
CÕSSlPülíWUMANCFVAlílSlêwA0

“ui ;1.

CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 024-2022.
CONTRATO N°62/2022

CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR, QUE ENTRE S! CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE FRANCISCO MACEDO E JAILSON
ALDEMAR DA SILVA MEL

Aos 0 9 dias do mês de maio do ano de 2022, de um lado o MUNICÍPIO DE FRANCISCO MACEDO, pessoa
jurídica de direito público interno, CNPJ N° 01.612.577/0001-17,  com endereço na Av. Maria de Carvalho Alencar,
n° 36, bairro Centro, FRANCISCO MACEDO - Piaui, representada pelo(a) Exmo.(®) Sr.(**) Prefeito Municipal
Adeilson Antão de Carvalho, com domicilio no endereço supra, doravante denominado CONTRATANTE, e de
outro lado a Empresa JAILSON ALDEMAR DA SILVA MEI  - CNPJ Ne 45.760.785/0001-39, com sede na Loc.
Carnaubal, S/N, zona rural, Francisco Macedo - PI por seu representante legal abaixo assinado, doravante
denominada CONTRATADA, firmam a presente Contratação de empresa para Prestação de serviços de transporte
escolar. , na forma disposta na Cláusula Primeira deste Contrato, fundamentado no art.23, Inciso I, alínea “a" e demais
disposições contidas na Lei 8.666/93, com as modificações posteriores e de acordo com as cláusulas seguintes;

1. CLÃUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

O objeto do presente Termo de Contraio é a Contratação de cmpre.sa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR., conforme especificações c quantitativos estabelecidos no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N" 024-2022,
identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.1. Discriminação do objeto:

1.2.

SACO GRANDE,
SACO FECHADO
A  FR7\NCISCO
MACEDO.

R$ 3.408,90 (trêsSACO GRANDE, SACO
FECHADO
FRANCISCO MACEDO.

A
mil e03 22 DIA
quatrocentos
oito reais
noventa

centavos).
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
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2.1. o prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou aditivado,
conforme legislação vigente.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor do presente Termo de Contrato em doze meses é de R$ 40.906,80 (quarenta mil novecentos e seis
reais e oitenta centavos).

3.2, No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro  e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.

3.3. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de dotações Orçamentárias do
PNATE/orçamento geral/outros recursos.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverá ser apresentada em 02(duas) vias, juntamente
com autorização da Secretaria requisitante;

4.1.2

a emissão das Notas fiscais, dos objetos entregues, após autorização do gestor do contrato.

4.1.3

equivalente a Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal e
a Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade
de situação para com a Seguridade Social em dia,  e ainda apresentar Declaração no caso de ser
Optante pelo Simples a Declaração do edital, nos moldes da Instrução Normativa SRF n° 480/2004,
para que não ocorra retenção.

4.1.4

aplica às empresas Optantes pelo Simples (súmula n® 425 do STJ).

4.1

O Municipio de FRANCISCO MACEDO efetuará o pagamento em até trinta dias após

O licitante vencedor deverá entregar junto com a Nota Fiscal/Fatura ou documento

A retenção da Contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço, não se

5. CLAUSULA QUINTA-DO FORNECIMENTO

5.1 O objeto do presente certame será realizado/entregue em conformidade com as especificações, prazos e
condições apontadas no respectivo Termo de Referência.

5.2O fornecimento será concluído em 02 dias consecutivos, a contar do recebimento da
Ordem de Serviços/Fornecimento, em local a ser definido pela Secretaria Municipal requisitante.

5.3. O não cumprimento do fornecimento no prazo máximo estipulado no item 5.2 acarretará as penalidades das
alíneas “c” e/ou “d", conforme a gravidade a ser analisada, sem prejuízos de acumulação com outras
penalidades, conforme previsão no item 7.1 deste contrato e legislação vigente.

5.4. Todas as despesas que recaírem para perfeita execução deste objeto, deverão ser custeadas pela
CONTRATADA.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  E DA CONTRATADA

6.1 - A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na cláusula terceira e quarta do presente
instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento dos produtos
fornecidos e emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA e desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades previstas em lei e neste contrato.

6.2 - A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto do presente à CONTRATANTE, de acordo com o estipulado
neste instrumento e termo de referência, com a prestação dos serviços e/ou fornecimento na sede do ente
federativo, a fim de não onerar o mesmo na prestação do serviço/fornecimento.

6.3 - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.4 - A CONTRATADA fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do presente
contrato, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.
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6.5 - A CONTRATADA se obriga a todas as condições do termo de referência, da legislação vigente (Código de
Trânsito Brasileiro - CTB), aos manuais e orientações do FNDE, e às orientações das Cortes de Contas
referentes ao transporte escolar.

6.6 Recomenda-se à CONTRATADA o uso de veiculos de até 10 anos de uso, consoante orientações do
FNDE, iicenciados conforme Art. 130, do CTB, e em nome da pessoa jurídica vencedora, sem admitir
subcontratação.

6.7 - A CONTRATADA se obriga a cumprir o Art. 105, 130, 136 e seguintes, do CTB, com os seguintes
equipamentos e condições obrigatórias para a condução do transporte escolar em seus veiculos:

I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao
transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé;
li - para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de dez lugares e
os de carga com peso bruto total superior a quatro mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento
registrador instantâneo inalterávei de veiocidade  e tempo;
III - registro como veículo de passageiros;
IV - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;
V - 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 carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de
veiculo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;
VI - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
VII - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de
luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;
VIII - cintos de segurança em número igual à lotação;

6.8 - A CONTRATADA se obriga a fornecer os motoristas do transporte escolar com as seguintes condições,
conforme o Art. 38 do CTB:

I - Ser Habilitado na Categoria D;
II - Ter idade superior a 21 anos;
III - Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses;
IV - Ter aprovação em curso de Transporte Escolar conforme Resolução CONTRAN 789/2020.

6.9 - A CONTRATADA deverá apresentar, no ato de exercerem o início das atividades dos condutores, conforme
Art. 329, e demais artigos apiicáveis, do CTB, a seguinte documentação de seus motoristas: certidão negativa do
registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores,
renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.

6.10 - A CONTRATADA se obriga ás demais obrigações constantes do termo de referência;

6.11 - A CONTRATADA somente poderá iniciar os serviços, quando autorizados por escrito pela CONTRATANTE,
utilizando-se apenas de veículos em perfeito estado de funcionamento, conservação e higiene.

6.12 O veiculo deverá estar devidamente habilitado pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de
trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN.

6.13 - A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e avarias, mantendo para isso
seguro com cobertura total contra colisão, incêndio, roubo e terceiros, incluindo o pagamento da franquia.

6.14 - A CONTRATADA deverá assumir integrai e absoluta responsabilidade pelos veiculos ora locados,
desobrigando a CONTRATANTE de qualquer ônus, encargos, deveres e responsabilidade por defeitos, vícios
aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatório dos aludidos bens e acidentes não cobertos pelo seguro
citado no parágrafo anterior.

6.15 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato;
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6.16 - Disponibilizar os veículos imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos locais
e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a
impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;

6.17 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do
objeto do presente Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

6.18 - Fornecer lubrificantes, peças, pneus e câmaras de ar, revisões e serviços de manutenção preventiva e
corretiva (funilaria, pintura, alinhamento de direção, balanceamento de rodas e etc), seguro total sem franquia,
taxas e impostos referentes aos veículos objetos do presente, bem como substituí-lo em caso de pane mecânica
e/ou avaria por outro do mesmo modelo;

6.19 - Os veículos, objeto do contrato, deverão estar com os equipamentos obrigatórios exigidos pela Legislação de
Trânsito vigente (estepe, chave de roda, triângulo, macaco e etc);

6.20 - Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro obrigatório e taxa de
emplaoamento, bem como eventuais multas provenientes de infração às leis de trânsito, previstas no Código de
Trânsito Brasileiro:

6.21 - Manter os veículos assegurados contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive contra terceiros,
cobertura total para caso de destruição parcial ou total do bem durante todo o prazo de vigência contratual;

6.22 - A documentação relativa ao veiculo deverá ser no CNPJ da contratada e está em conformidade com as
normas de trânsito.

6.23 - Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na execução
dos serviços;

6.24 - Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus
serviços:

6.25 - A CONTRATADA arcará com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e com quaisquer
ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidente de trabalho, bem como de
alimentação, transporte, ou outro benefício de qualquer natureza, decorrente da contratação dos serviços,
apresentando mensalmente a comprovação do recolhimento do GFIP (FGTS e INSS) referente à força de
trabalho empregada na prestação dos serviços, sem  a qual não serão liberados os pagamentos das faturas
apresentadas ao CONTRATANTE para liquidação.

6.26 -A CONTRATANTE se obriga a:

6.27 - Atestar as Faturas /Notas Fiscais:

6.28 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos á execução do contrato, em especial, aplicação de
sanções e alterações do mesmo;

6.29 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

6.30 - Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização dos serviços, a qualquer
instante, solicitando á CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, bem
como pelo recebimento dos veículos;

6.31 - Garantir que a utilização dos veículos alocados será adstrita às atividades da CONTRATANTE;

6.32 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato.

6.33 - A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exime, nem diminui a completa responsabilidade da

(\LOervTAR
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CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais;

6.34 - A CONTRATANTE poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos veículos programados para
execução dos serviços, verificar as quilometragens a partir das informações dos rastreadores ou discos
cronotacógrafos e o cumprimento de Normas preestabelecidas no contrato;

6.35 - À CONTRATANTE é reservado o direito de solicitar a imediata substituição dos veículos, que não se
apresentarem em boas condições de operação ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As
eventuais substituições durante o contrato deverão ser feitas no padrão equivalente ao estipulado, por veículos
classificados no mesmo Grupo e sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE.

7. clAusula Sétima - das sanções administrativas

7.1. A CONTRATADA que, no decorrer da contratação, cometer qualquer das infrações previstas na Lei no 8.666, de
1993, e na Lei no 10.520, de 2002, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita às seguintes
sanções:

a. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto
da contratação;

b.multa;

b.1. moratória de até 0,1 % (zero ponto um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o
limite de 15 (quinze) dias;

b.2. compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial
da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a muita moratória, desde que o valor cumulado das penalidades
não supere o valor total do contrato.

c. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de FRANCISCO MACEDO, pelo prazo de até dois
anos;

d.declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

7.1.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

7.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se no que couber as disposições da Lei no 8.666, de 1993.

7.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio da proporcionalidade.

7.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor do Município de FRANCISCO MACEDO, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

7.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de8.1.

Alurn'(AP.
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1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

8.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à
prévia e ampla defesa.

8.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77 da Lei n° 8.666, de 1993.

9. CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Os preços são fixos e reajustáveis no prazo da data limite para a apresentação das propostas, na forma prevista
em legislação vigente.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontrataçâo do objeto licitatório, sendo vedada a utilização de veículos em nome de
terceiros, devendo a contratada arcar com todos os seus custos, inclusive com os condutores devidamente habilitados

para o transporte escolar e com os veículos em titularidade da pessoa jurídica contratada.

11. CLAUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

11.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do
Município e DOU-Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

12. clAusula Décima primeira - do foro

12.1. 0 Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de
Padre Marcos - PI. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo
identificadas, que a tudo assistiram e que também  o subscrevem.

13. clAusula décima segunda - do gestor

13.1. O Gestor do contrato será a Secretaria Municipal requisitante, através de funcionário público nomeado por
portaria para devido fim.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

14.1. O Município de FRANCISCO MACEDO poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do contrato.

FRANCISCO MACEDO - PI, 09 de maio de 2022.

CONTRATANTE:

ADEILSON ANTÃO DE CARVALHO - Prefeito Municipal.

CONTRATADA: rt I lU-rvnrj R D ̂

JAILSON ALDEMAR DA SILVA MEI - Representante Legal
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