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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL - Licitação
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170125PP00008
LICITAÇÃO Nº. 00008/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVENIDA JOCA CLAUDINO, S/N - POR DO SOL - CAJAZEIRAS - PB.
CEP: 58900-000 - Tel: (083) 3531-2534.

o órgão Realizador do Certame acima
doravante denominado simplesmente ORC,

qualificado,
torna

público

inscrito
para

no

CNPJ

conhecimento

08.923.971/0001-15,
de

quantos

possam

interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio,
as 10:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2017 no endereço acima indicado, licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 00008/2017, tipo menor preço; tudo de acordo com este
instrumento e em observância a Lei Federal nº. 10. 520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal nº 009/2006, de 05 de Julho de 2006, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, alterada, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos,
objetivando obter a melhor proposta para: Contratação de serviços de transporte escolar, com a
utilização de micro ônibus, Vans, utilitários e similares com combustível, manutenção
corretiva e preventiva, com condutor incluso para atender a 28 (vinte e oito) rotas, nos
horários e locais constantes dos itens do edital, a serem executados em regime de empreitada
pelo menor preço do km rodado ao dia, por itinerário/dia (ida e volta), em 210 dias letivos
para o deslocamento dos alunos da rede Pública Municipal de Cajazeiras ..
1.0.DO OBJETO
1.1.Constitui objeto da presente licitação: Contratação de serviços de transporte escolar, com
a utilização de micro ônibus, Vans, utilitários e similares com combustível, manutenção
corretiva e preventiva, com condutor incluso para atender a 28 (vinte e oito) rotas, nos
horários e locais constantes dos itens do edital, a serem executados em regime de empreitada
pelo menor preço do km rodado ao dia, por itinerário/dia (ida e volta), em 210 dias letivos
para o deslocamento dos alunos da rede Pública Municipal de Cajazeiras, durante todo o período
letivo de 2017 ..
1.2.As especificações do objeto ora licitado,
encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste Instrumento.
1. 3. A contratação acima descrita,
que será processada nos
termos
deste
instrumento
convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o· acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetuação de serviço para suprir demanda
específica - Contratação de serviços de transporte escolar, com a utilização de micro ônibus,
Vans, utilitários e similares com combustível, manutenção corretiva e preventiva, com condutor
incluso para atender a 28 (vinte e oito) rotas, nos horários e locais constantes dos itens do
edital, a serem executados em regime de empreitada pelo menor preço do km rodado ao dia, por
itinerário/dia (ida e volta), em 210 dias letivos para o deslocamento dos alunos da rede
Pública Municipal de Cajazeiras. -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante
medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas
para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos
objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas.
1. 4. Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar nº 123/2006, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma
legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado
previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção única, da LC nº. 123/2006.
2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.1.0s envelopes contendo a documentação relativa à proposta de preços e a habilitação para
execução do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial atê as 10:00
horas do dia 09 de Fevereiro de 2017, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento.

Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos
envelopes.
2.2.Inforrnações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais
de expediente: das 07:00 as 13:00 horas.
2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar, solicitar esclarecimentos
ou providências, referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por escrito e
dirigida ao Pregoeiro, protocolizando o original até 02 {dois) dias úteis antes da data fixada
para realização da respectiva sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas, nos
horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endereço: Avenida Coronel
Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB.
2. 4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, considerados da data em que foi protocolizado o pedido.
3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

3.1.1.ANEXO
3.1.2.ANEXO
3.1.3.ANEXO
3.1.4.ANEXO

I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;
III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;
IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.2.A obtenção do instrumento convocatório será feita junto ao Pregoeiro, e quando for o caso,
mediante o recolhimento da quantia abaixo indicada, correspondente ao custo de reprodução
gráfica dos elementos: fornecido gratuitamente.
4.0.DO SUPORTE LEGAL
4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal nº. 009/2006, de 05 de Julho de 2006, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem corno a Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, alter ada, que ficam fazem partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrição.
5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está
abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço:
Início: Imediato
Conclusão: 10 (dez) meses
5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício
financeiro de 2017, considerado da data de sua assinatura;
5.3.As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte
dotação:

02.090 -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO
12.361.1023.2027 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
000 - RECEITA DE IMP. E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
015 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE
053 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO/EST/MUN/OUTROS
12.362.1036.2037 - MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
000 - ORDINÁRIO
015 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE
10.365.1024.2038 - MAN. DAS ATIVIDADES DO TRANS. ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
001 - RECEITA DE IMP. E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
015 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE
6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6. 1. Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois
envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidamente
identificados,
acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação, nos termos definidos neste instrumento convocatório.
6.2.A participação
neste
certame
é
aberta
a
quaisquer
interessados,
inclusive
as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.
6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas
estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de
suspensão do direito de licitar e contratar com o ORC.
6. 4 .Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via
postal
com Aviso de Recebimento AR
, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço
constante do preâmbulo deste instrumento, aos cuidados do Pregoeiro - Emídio Diniz Batista.
Não sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não
serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame.
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6. 5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Pregoeiro, sem a
permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que
o licitante abdicou da fase de lances verbais.
6.6.É vedada à participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o
caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste
procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais.
Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas
fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído posteriormente
por outro devidamente credenciado.
7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
7.2.l.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da
Lei, quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
7 .2.2.Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual
constem os necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar
declarações, desistir ou apresentar as razões de recurso e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da empresa,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Caso a procuração seja
particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.
7. 2. 3. o representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial
que contenha foto.
7. 3. Estes documentos deverão ser apresentados
antes do início da sessão pública
em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro
ou membro da Equipe de Apoio.
7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de
credenciamento impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente
certame. Esta ocorrência não inabilitará o concorrente, apenas perderá o direito a manifestarse nas correspondentes fases do processo licitatório. Para tanto, o Pregoeiro receberá
regularmente do
referido concorrente seus envelopes,
declarações e
outros elementos
necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste
instrumento.
7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu
representante devidamente credenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a
seguinte documentação:
7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.
7.S.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo - Anexo III.
7.5.3.Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, se for o
caso, sendo considerada microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto,
tratamento diferenciado e simplificando na forma definida pela legislação vigente. Tal
comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaração expressa formalmente assinada por profissional da área
contábil, devidamente habilitado; bl certidão simplificada emitida pela junta comercial da
sede do licitante ou equivalente, na forma da legislação pertinente. A ausência da referida
declaração ou certidão simplificada não é suficiente motivo para a inabilitação do licitante,
apenas perderá,
durante o presente certame,
o direito ao tratamento diferenciado e
simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na Lei 123/06.
7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a
documentação relacionada nos itens 7. 5. 1, 7. 5. 2 e 7. 5. 3 deverá ser apresentada dentro do
envelope Proposta de Preços.

8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1.A proposta deverá ser apresentada em Ol(umal via, dentro de envelope lacrado, contendo as
seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00008/2017
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE
O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:
8. 2. Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e
seus elementos
Anexo I
em papel timbrado da empresa quando for o caso, devidamente
assinada por seu representante, contendo no correspondente item cotado: discriminação, marca
e/ou modelo e outras características se necessário, o quantitativo e os valores unitário e
total expressos em algarismos.
8.3.Será cotado um único preço, marca, modelo para cada item, com a utilização de duas casas
decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes
critérios:

8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;
8. 3. 2. Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, todo o excesso será
suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais
itens excedentes suprimidos.
8.4.No caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, não
deverá ser inferior a 100% da estimativa detalhada no correspondente Termo de Referência Anexo I. Disposição em contrário não desclassifica automaticamente a proposta apenas o
respectivo item será desconsiderado.
8.S.A Proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, elaborada com
clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a
última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do valor total da proposta em
algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que
não poderá ser inferior a 60 dias, e outras informações e observações pertinentes que o
licitante julgar necessárias.
8. 6. Existindo discrepância entre o preço uni tá rio e o valor total, resultado da multiplicação
do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá.
8. 7. Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou
serviço, prevalecerá o de menor valor.
8.8.No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida
proporcionalidade, bem corno na multiplicação e/ou sorna de valores, prevalecerá o valor
corrigido.
8.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento
ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições
do instrumento convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas
para as referidas exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da respectiva
proposta.
8.10.É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo ORC,
desde que esteja devidamente preenchido.
8.11.Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos
produtos ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante.
8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste
instrumento.
9.0.DA HABILITAÇÂO
9 .1. Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados
(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

em 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00008/2017
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE
O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:
9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.
9.2.2.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se
tratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
9.2.3.Regularidade para com a Fazenda Federal
certidão conjunta negativa de débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
9.2. 4 .Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro
equivalente na forma da Lei.
9. 2. 5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual
9.2.6.Cornprovação de regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço FGTS-CRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, respectivamente.
9.2.7.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1° de maio de 1943.
9.2.8.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da
Constituição Federal
Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato
impeditivo no que diz respeito à participação na licitação; e de submeter-se a todas as
cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo - Anexo II.
9. 2. 9. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante
9.2.10.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa juridica de
direito público ou privado.
9.3.Documentação específica:

9.3.1.Comprovação de que o veículo foi vistoriado pelo órgão competente e atende as exigências
da legislação vigente para transporte de estudantes.
9.4.0s documentos de Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento,
precedidos por um índice correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente
legíveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e
encerrados em envelope devidamente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma formalidade que
visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o
licitante.
9.5.A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente
autenticadas ou das vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de
Apoio ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a apresentação de documentos de
habilitação fora do envelope específico, tornará o respectivo licitante inabilitado. Quando o
documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos
correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de
fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos
apresentados pelos licitantes, quando for o caso.
10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
10.1.Na seleção inicial das propostas para identificação de quais irão passar a fase de lances
verbais e na classificação final, observadas as exigências e procedimentos definidos neste
instrumento convocatório, será considerado o critério de menor preço apresentado para o
correspondente item.
10. 2. Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto
nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3°, §2°, da Lei Federal 8.666/93, a
classificação se fará através de sorteio.
10.3.Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situações em que
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
05% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.
10.5.0correndo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma:
10. 5. l .A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob
pena de preclusão
10. 5. 2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
item anterior, serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na
situação de empate acima definida, na ordem de classificação, para exercício do mesmo direito;
10.5.3.No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a
situação de empate e assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
10.7.A situação de empate, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS
11.1. Para o recebimento dos envelopes e início dos trabalhos será observada uma tolerância de
15 (quinze) minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será aceito.
11. 2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro, será efetuado o devido credenciamento
dos interessados.
Somente participará ativamente da reunião um representante de cada
licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa que se interessar,
11.3. O não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a
efetivação da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.
11. 4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou
substituição dos envelopes ou de qualquer elemento exigido e não apresentado na reunião
destinada ao recebimento das propostas de preços.
11.5. O Pregoeiro receberá de cada representante os envelopes Proposta de Preços e
Documentação e a declaração, separada de qualquer dos envelopes, dando ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação.
11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo
juntamente com a sua Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das
exigências constantes no instrumento convocatório e solicitará dos licitantes que examinem a
documentação neles contidas.
11.7. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações
porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação
inicial, indicando a proposta de menor preço e aquelas em valores sucessivos e superiores em

~··
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até dez por cento, relativamente à de menor valor, para cada item cotado. Entretanto, se assim
julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião.
11. 8. Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acima
definidas, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três,
quaisquer que sejam os preços oferecidos.
11.9. Em seguida,
será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes dos licitantes inicialmente classificados, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço.
Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta etapa
poderá ser interrompida, marcando-se urna nova sessão pública para continuidade dos trabalhos,
a critério do Pregoeiro.
11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e
deverão ser efetuados em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal,
quando convidado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances
verbais para o correspondente item cotado e na manutenção do último preço apresentado, para
efeito de classificação final das propostas.
11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço,
será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no
instrumento convocatório,
o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o
respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase recursa!, quando
for o caso.
11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habilitatórias,
o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda as disposições do instrumento convocatório.
11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada,
na qual serão registradas todas as
ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes
presentes.
11.15.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, observando-se o seguinte procedimento:
11.15.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta
licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade
fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de
Habilitação e integrantes do envelope Documentação, mesmo que esta apresente alguma restrição;
11.15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o licitante for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério do ORC, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão da eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
11.15.3.A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
12.1.Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do Art. 48, II,
da
Lei
8. 666/93,
o
mesmo
será
desconsiderado.
Esta
ocorrência
não
desclassifica
automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado no
Anexo I - Termo de Referência -, na coluna código.
13.0.DOS RECURSOS
13 .1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, observando-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIII, da Lei Federal nº.
10.520.
13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.3.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13. 4. Decididos os recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da
licitação ao proponente vencedor.
13. 5. O recurso será dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Pregoeiro,
devendo ser protocolizado o original, nos horários normais de expediente das 07: 00 as 13: 00
horas, exclusivamente no seguinte endereço: Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro Cajazeiras - PB.
14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
14.1.Concluído
a
fase
competitiva,
ordenada
às
propostas
apresentadas,
analisada
a
documentação de habilitação e observados os recursos porventura interpostos na forma da
legislação vigente, o Pregoeiro emitira relatório conclusivo dos trabalhos desenvolvidos no

certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos
do processo, necessários à Adjudicação e Homologação da respectiva licitação, quando for o
caso.
14. 2 .A autoridade superior do ORC poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos
interesses do ORC, discordar e deixar de homologar, total ou parcialmente, o resultado
apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar nula a Licitação, desde que apresente a
devida fundamentação exigida pela legislação vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.DO CONTRATO
15.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o adjudicatário será convocado para,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, assinar
o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado em conformidade com as modalidades
permitidas pela Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alterações na forma definida pela
referida Lei.
15. 2. Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de
validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido
como vencedor da licitação.
15. 3. É permitido ao ORC, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do
contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor.
15. 4. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos
no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79 da
Lei 8.666/93.
15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar 1 nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta 1 não celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e
contratar
com a
União,
Estados,
Distrito
Federal
ou Municípios e,
será
descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
16.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais,
sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos
Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na
execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado
pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
16.3.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus 1 acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
16.4.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas,
realizar-se-á comunicação
escrita ao Contratado,
e publicado na imprensa oficial 1
excluídas as penalidades de
advertência e multa de mora quando for o caso 1 constando o fundamento legal da punição,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.
17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
17.1.0 recebimento ou a comprovação de execução pelo ORC do objeto licitado, observadas suas
características, se fará mediante recibo ou equivalente emitido por funcionário ou comissão
específica devidamente designados 1 após a verificação da quantidade, qualidade e outros
aspectos inerentes nos termos deste instrumento, das normas técnicas e legislação pertinentes,
e consequente aceitação.
18.0.DO PAGAMENTO
18.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do período de adimplemento.
18.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros.
18.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer
natureza.
19.0.DO REAJUSTAMENTO

19.1.0s preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no
Art. 65, §§ 5° e 6º, da Lei 8.666/93.
19. 2 .Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da
Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação
relativa ao certame, qualquer tipo de indenização.
20. 2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar
mais de uma Licitante.
20.3.A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
20.4.Caso as datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação sejam
da
convocação,
ficam
transferidos
e
não
havendo
ratificação
declaradas
feriado,
automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente
previstos.
20.5.0correndo a supressão de serviços, se o Contratado já houver adquirido os materiais e
postos no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pelo ORC, pelo preço de aquisição
regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização.
20. 6. Os preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do
contrato, serão propostos pelo Contratado e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos
serviços não previstos será regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.
20.7.0 ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
qualquer tempo a execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.
20.8.Decairá do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
20. 9.Nos valores apresentados pelos licitantes, já deverão estar incluídos os custos com
aquisição de material, mão-de-obra utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a
incidir sobre os respectivos preços.
20.10.As certidões terão validade de 60{sessenta dias) após a data de sua expedição, salvo se
outra estiver expressamente indicada, datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de
abertura da sessão pública, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente
expedidor
20.11.0bs.: não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade
é indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica e
declarações
20 .12. Este
instrumento
convocatório
e
todos
os
seus
elementos
constitutivos,
estão
disponibilizados em meio magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os
procedimentos definidos pelo ORC.
20.13.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste
instrumento, ficarão única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo
facultada ao mesmo ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20 .14. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro
competente é o da Comarca de Cajazeiras.
Cajazeiras - PB, 25 de Janeiro de 2017.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017
TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitação:

Contratação de serviços de transporte escolar,

utilização de micro ônibus, Vans, utilitários e similares com combustível,
corretiva e preventiva, com condutor incluso para atender a 28 (vinte e oito)

com a

manutenção
rotas, nos

horários e locais constantes dos itens do edital, a serem executados em regime de empreitada
pelo menor preço do km rodado ao dia, por itinerário/dia (ida e volta), em 210 dias letivos
para o deslocamento dos alunos da rede Pública Municipal de Cajazeiras, durante todo o período

letivo de 2017 ..
2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica
adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As
características e especificações do objeto ora licitado são:
e

CÓDIGO
1

2

DI~CRIMINAÇÂO

UNIDADE

Rota: Bodes, Riacho Fechado, Rudado, matuto e Sé.Horário: anhã
Percurso: 44 KM.Sugestão: Kombi.Capacidade: 12 passageiros. 9240
dias letivos
·- ----.----· ·-----..-··
.Rota: Riacho Fechado, Rodado, Matuto e Bé. Horário: Manhã e tarde.
36 KM. Sugestão: Kombi. Capacidade: 12 passageiros. 7560 KM=
-

3

4

5

6

7

QUANTIDADE

e Tarde.
KM = 210'

Km/dia

9240

Percurso::
210 dias·

Km/dia

7560

Km/dia

7560

Km/dia

9030

Km/dia

11550

Km/dia

7350

Km/dia

8400

Km/dia

12180

Km/dia

18480

Km/dia

11340

Kffi/diá' -

10500

Km/dia

10500

Km/dia

8190

Km/dia

10500

Km/dia

8400

Km/dia

10920

--· .. _.,_

iRota: Sítio Batateira, Cocos dos Becos e Cocos. Horário: Manhã e Tarde.
,Percurso: 36 KM. Sugestão: Kombi. Capacidade: 12 passageiros. 7560 KM= 210
·dias letivos
Rota: Assentamento Frei Beda, Cantinho e cocos. Horário: Noite. Percurso:
43 KM_'. Su_g~_s~~~-~---'!~.~.:---~~p~_cida<;l_e: 16 _pass~_g~ir_~~-- 9030 KM= 210 dias letivos
Rota: Sítio Pau D· arco para Cajazeiras. Horário: Manhã e Tarde. Percurso:
55 KM. Sugestão: Van. Capacidade: 16 passageiros. 11550 KM= 210 dias
letivos
,Rota: Sítio Montes, Pau D' arco, Lagoa para Cajazeiras. Horário: Tarde.
_Percurso: 35 KM. Sugestão: Van. Capacidade: 16 passageiros. 7350 KM= 210
~dias letivos
:Rota: Sítio Guaribas, Cantinho, Marias Preta para Cajazeiras. Horário:
:Manhã e Tarde. Percurso: 40 KM. Sugestão: Van. Capacidade: 16 passageiros.
8400 KM= 210 dias letivos
Rota: Si tio sá.rl:-~irO·s~--- contas para Distrito de Eng. ÁV-ictos. Horário: Manhã
e Tarde. Percurso: 58 KM. Sugestão: Kombi. Capacidade: 12 passageiros.
12180 KM= 210 dias letivos
Rota: Assentamento Edvaldo Sebastião, Assentamento Valdeci Santiago para o'.-Dist. De Eng. Ávidos. Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 88 KM. Sugestão::
'V~n._ Cap~.~~5:1~-d~_'. _}~ J?~~~-~~J.~-~_s_ .....~84~0 --~M= ?_l_O___ .~i-~_s_ -~-~!.i..Y.?~. _
Rota: Logradouro, Urubu, Queimadas para Patamuté. Horário: Manhd e Tarde.·
Percurso: 54 KM. Sugestão: Kombi. Capacidade: 12 passageiros. 11340 KM= 210
"dias letivos
:Rota: - -Mat·a·cta -·Ar_e_i_"a~-A-n-geii!;,-QUêiinãdãs--pa·ra-·pá·t·arrn~t'é-·:---H~rA·r-10: Manhã e:'
]Tarde. Percurso: 50 KM. Sugestão: Kombi. Capacidade: 12 passageiros. 10500'
KM= 210 dias letivos
Rota: Mata da Areia, Angelim, Queimadas para Patamuté. Horário: Manhd e
Tarde. Percurso: 50 KM. Sugestão: Van. Capacidade: 16 passageiros. 10500
KM= 210 dias letivos
Rota: Santo Onofre, Patamuté. Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 39 KM.
Sugestão: Ko~i. --~-~_l?-~-~~?a?~~- 12 P.~.s-~-ª-~-~ir~s_. ~~~q-- K~= ~_10_ dias letivos
Rota: Caboclo, Mirandas, Barreiros. Rota: Mirandas, Assentamento Santa
'Cecilia, Barreiros, Xique-Xique dos Limas, Caldeirão dos Sous as, Patamuté.
1Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 50 KM. Sugestão: Kombi. Capacidade: 12
passag~iro~,. 10500 KM= 2~_0 ?.~ª-5. ~~~ivos
Rota: Lagoa do Arroz, Cacaré, Saco da Arara, Serragem. Horário: Manhã.
Percurso: 40 KM. Sugestão: Kombi. Capacidade: 12 passageiros. 8400 KM= 210
dias letivos
Rota: Belo Monte Leste, Carrancudo, Cajazeiras. Horário: Manhã e Tarde.
Percurso: 52 KM. Sugestão: Van. Capacidade: 16 passageiros. 109_20 KM= 210
0

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

dias letivos
- ------ -·-..·--- ------- _,, - - -. ------- ---- - -- . ----·-Rota: Belo Monte Norte, Carvalho, Cajazeiras. Horário: Manhã e Tarde.
Percurso: 56 KM. Sugestão: Kombi. Capacidade: 12 passageiros. 11760 KM= 210
dias letivos
Rota: Montes, Boi Morto, Veados, Cajazeiras. Horário: Manhã e Tarde.
Percurso: 48 KM. Sugestão: Kombi. Capacidade: 12 passageiros. 10080 KM= 210
dias leti Y'.?7_______ ._ ---------·--·---- .
_-- . _______ _
:Rota: Recreio, Nicássio, Escurinho, Divinópolis. Horário: Manhã e Tarde.:
1Percurso:
44 KM. Sugestão: Van. Capacidade: 16 passageiros. 9240 KM= 210
dias
letivos
-- . ·----------------,.·--·------·-···--- -·-··
~-·

Rota: Almas dos Cosmos, Serraria, Divinópolis. Horário: Manhã. Percurso: 33
KM. Sugi:::s_tã()_:_ Va_z:_i. C_.9:J?ª.S:i_0".l-d~_: l§ __ pas_s_age_ir_os_. ?.930 KM= 210 dias letivos
Rota: Almas dos Cosmos para Divinólpolis. Horário: Tarde. Percurso: 34 KM.
21
Sugestão: Van. Capacidade: 16 passageiros~ 7140 KM= 210 dias letivos
22
Rota: Barra do Catolé, Catolé dos Saraivas, Fuá, Catolé dos Gonçalves.
Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 50 KM. Sugestão: Van. Capacidade: 16
passag~~!::-º-~:- 10_50g ___ ~!'I= -~--19 _d_i~!?. l_~~~.Y.'?_~_
Rota: Sítio Balanço dos Cocos, Cocos dos Ferreíras para os Cocos. Horário:
23
Manhã e Tarde.
Percurso: 39 KM. Sugestão: Kombi. Capacidade:
12
passag_eiros. _8190 KM= 2~0_ ~i-~s l_e_~_i__vo~_
·Rota: Cajazeiras, Cantinho, Serrote Verde, Cocos. Horário: Manhã. Rota:
24
'Caja zeiras,
Cantinho,
serrote verde,
Cocos.
Horário:
Tarde.
Rota:;
·:contendas, Caboclo, Caiçara, Terra Molhada, Cocos. Percurso: 89 KM.
Sugest~?_: Van. ,,_t;~_P.~~i~ª-~f.:?: ---~?__ _l)~~~~g~~_!c;l_:S_._ __ 1_~-?~_g __ KM= ~-10 ?~~-~ 1:_etivos
Rota: Cajazeiras 1 Santo Antônio, Riacho Fundo, Eng. Ávidos. Horário: Manhã
25
e Tarde. Percurso: 100 KM. Sugestão: Van. Capacidade: 16 passageiros. 21000
KM= 210 dias letivos
Rota: Azevém, Cachoeira dos Cocos, Cocos. Horário: Noite. Percurso: 20 KM.
26
Sugestão: KOi:t:bi. Capacidade: 12_ pas_S~<J_eir<:'.,s_.___ ~_290 KM::= 210 dias letivos
27
:Rota: Cantinho, Guaribas, Cajazeiras. Horário: Tarde. Percurso: 25 KM.,
'suge::;_t~'? :. V~~ -~-g-~J:?~~ic!-_~_?_e __'. _}.__§ _P~~-s-~9~-~-~::i-~. :... _5_~~9---~-~".". ?10 __ '!~-~~--l~_ti vos
28
Rota: Sítio Bé, Riacho do Meio para os Cocos. Horário: Noite. Percurso: 25
.. _____il":!'i.: -~~9~~!-~-?.~ .. ~?.~-~-· Cae_ac~9:~-~!- --~2__I'.'_~-~-~~ge~-~-9-~--~~-5_2_ ~".". -~~Q-~ias letivos
20

Km/dia

117 60

Km/dia

10080

Km/dia

9240

Km/dia

6930

Km/dia

7140

Km/dia

10500

Km/dia

8190

Km/dia

18690

Km/dia

21000

Km/dia

4200

Km/dia

5250

Km/dia

5250

3.0.0BRIGAÇÕES DO CONTRATADO

3.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
alterações,
deteriorações,
imperfeições
ou
quaisquer
irregularidades
discrepantes
às
exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou
pagamento.
3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante.
3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solicitado.
3.S.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação.
3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.
4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

4.1.Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do Art. 48, II,
da
Lei
8. 666/93
o
mesmo
será
desconsiderado.
Esta
ocorrência
não
desclassifica
automaticamente a proposta 1 quando for o caso, apenas o item correspondente 1 relacionado neste
anexo.
1

5.0.MODELO DA PROPOSTA

5 .1. É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços
correspondente, podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido,
desde que seja devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01.

~
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N' 00008/2017

PROPOSTA
REF,: PREGÃO PRESENCIAL N' 00008/2017

OBJETO: Contratação de serviços de transporte escolar, com a utilização de micro ônibus, Vans,
utilitários e similares com combustível, manutenção corretiva e preventiva, com condutor
incluso para atender a 28

{vinte e oito)

rotas,

nos horários e locais constantes dos itens do

edital, a serem executados em regime de empreitada pelo menor preço do km rodado ao dia, por
itinerário/dia {ida e volta), em 210 dias letivos para o deslocamento dos alunos da rede
Pública Municipal de Cajazeiras, durante todo o período letivo de 2017 ..
PROPONENTE:

Prezados Senhores,
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:
CÓDIGO
l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

~~~_E_l_l~~.~~~?

UNIDADE

i QUANTIDADE

T ·--··

'Rota: Bodes, Riacho Fechado, Rudado, matuto e'. Km/dia
Sé.Horário:
anhã
e
Tarde.
Percurso:
44
KM.Sugestão:
Kombi.Capacidade:
12
passageiros.
9240 KM • 210 dias letivos
Rota: Riacho Fechado, Rudado, Matuto e Sé.Horário: Km/dia
Manhã e tarde. Percurso: 3 6 KM. Sugestão: Kombi.
Capacidade: 12 passageiros. 7560 KM= 210 dias
letivos
Rota: Sítio Batateira, Cocos dos Becos e Cocos.! Kffi/éiia ..
'.Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 36 KM. Sugestão:!
1
Kombi. capacidade: 12 passageiros. 7560 KM= 210\
!
~dias letivos
e cocos.:··-Kffiidi:ã·-:--·
:Rota: Assentamento Frei
Horário: Noite. Percurso: 43 KM. Sugestão; Van.
Capacidade: 16 passageiros. 9030 KM= 210 dias'
letivos
Rota: Sitio Pau D'arco para Cajazeiras. Horário:' Km/dia
Manhã e Tarde. Percurso: 55 KM. Sugestão: Van.,
'
il
'Capacidade: 16 passageiros. 11550 KM= 210 dias.1
:1etivos
i
j
·Rota:
sítio
K m/dia-:-·-·
'Cajazeiras.
Horário:
Tarde.
Percurso:
35
KM,:
Sugestão: Van. Capacidade: 16 passageiros. 7350;
KM= 210 dias letivos
Rota: Sitio Guaribas, Cantinho, Marias Preta para Km/dia
Caj azeiras. Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 40
KM. Sugestão: Van. Capacidade: 16 passageiros.
8400 KM= 210 dias letivos
Rota: Sitio Barreiros, Contas para Distrito de Km/dia
Eng. Ávidos. Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 58KM. Sugestão: Kombi. Capacidade: 12 passageiros.:
12180 KM= 210 dias letivos
Rota: Assentame·n·t·o··--EdVã.1do Sebastião, Àss-entaffientor Km/dia
'Valdeci Santiago para o Dist. De Eng. Ávidos .i
Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 88 KM. Sugestão:!
Nan. Capacidade: 16 passageiros. 18480 KM= 210!
dias letivos
Rota: Logradouro, Urubu, Queimadas para Patamuté. Km/dia
Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 54 KM. Sugestão:
Kombi. Capacidade: 12 passageiros. 11340 KM= 210
dias letivos
Rota;
Mata da Areia,
Angelim,
Queimadas para Km/dia
Patamuté. Horário:
Manhã
·- ." -··--.---- e Tarde. Percurso: 50 KM.:

9240,

7560

f_

··-secta·;-·c-ãrítinhO

··-Mo·ntes·,·--· ·e·ãu-·- o-;arc·o·;··-·--· Lagoa·····pâ·r;r--

,

9030

11550

7350'

8400

12180

Ü4SÓ!

11340

10500

P. UNITÁRIO

P.TOTAL

12

13

sugestão: Kombi. Capacidade: 12 passageiros. -··iô5oci·
KM= 210 dias letivos
Rota: Mata da Areia,
Angelim,
Queimadas para' Km/dia
Patamuté. Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 50 KM.;
Sugestão: Van. Capacidade: 16 passageiros. 10500i
KM= 210 dias letivos
Rota: Santo Onofre, Patamuté. Horário: Manhã e: Km/dia
'Tarde.
Percurso:
39
KM.
Sugestão:
Kombi. i
'capacidade: 12 passageiros. 8190 KM= 210 dias 1
letivos
·- ---· ______ --· -----·-·-· --·- .
Rota:
Caboclo,
Mirandas,
Barreiros.
Rota: Km/dia
Mirandas, Assentamento Santa Cecilia, Barreiros,
Xique-Xique
dos
Limas,
Caldeirão dos
Sous as,
Patamuté. Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 50 KM.
sugestão: Kombi. Capacidade: 12 passageiros. 10500
KM= 210 dias letivos
'
. ----------------------------........ -------+-:Rota: Lagoa do Arroz, Cacaré, Saco da Arara,! Km/dia
.'Serragem.
Horário:
Manhã.
Percurso:
40
KM.1
:sugestão: Kombi. Capacidade: 12 passageiros. 8400i
KM= 210 dias letivos
Rota: Belo Monte Leste, Carrancudo, Cajazeiras. Km/dia
Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 52 KM. Sugestão:
Van. Capacidade: 16 passageiros. 10920 KM= 210'
dias letivos
Rota:
Belo Monte Norte,
Carvalho,
Cajazeiras. Km/dia
Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 56 KM. Sugestão::
'Kombi. Capacidade: 12 passageiros. 11760 KM:= 210·

10500

8190

1

14

15

16

10500

-------+------ i

8400

'

10920

1

17

18

19

20

21
22

23

11760

:cj.i_a s ~_e~. i_y_<? ~--- ..... --··- ·------·------ ·--·-·· .. -·- __ ·--- _ _ -··-- --··---~---- ..... j_____......
10080,
Rota:
Montes,
Boi Morto,
Veados,
Cajazeiras
Km/dia
1
·Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 48 KM. Sugestão:!
'Kombi. Capacidade: 12 passageiros. 10080 KM:= 2101
1
'dias letivos
. -- ---~·· --- . -···--···-· - - - ·--~---- .. ________ L _______ _
Rota: Recreio, Nicássio, Escurinho, Divinópolis ·: Km/dia '
9240.
Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 44 KM. Sugestão:·
Van. Capacidade: 16 passageiros. 9240 KM"' 210 dias.
letivos
!
Rota: Almas dos Cosmos, Serraria,
Divinópolis.' Km/dia
Horário: Manhã. Percurso: 33 KM. Sugestão: Van.·
Capacidade: 16 passageiros. 6930 KM= 210 dias[
leti VOS
--------·-·---.. ·-- '--··--- --·-!
. 7140'
'Rota: Almas dos Cosmos para Divinólpolis. Horário:1 Km/dia· r·
Tarde. Percurso: 34 KM. Sugestão: Van. Capacidade: [

'I

~!-t·~~~~Ba~g~efar?_~.~-- -~~~;i~~~:~off-ª-~;~~t:~:i~as,

K~/ctial--. --

Fuá,-!- ·
catolé dos Gonçalves. Horário: Manhã e Tarde.
Percurso: 50 KM. Sugestão: Van. Capacidade: 16
passageiros. 10500 KM= 210 dias letivos
Rota: Sítio Balanço dos Cocos, cocos dos Ferreiras Km/dia
para os Cocos. Horário: Manhã e Tarde. Percurso:·
39
KM.
Sugestão:
Kombi.
Capacidade:
12[
,
passageiros.
8190
KM=
210
dias
letivos
:
. ' - -· " ... --- ·--· -- --· - - "'"---··--· -·- ,. __ ·- --·- "• -------- -·-·--·-- - ----·-- ..... ,, __ ....·--------f-·-- ;Rota: Cajazeiras, Cantinho, Serrote Verde, Cocos.j Km/dia 1
Horário:
Manhã.
Rota:
Cajazeiras,
Cantinho,:
1
.Serrote
Verde,
Cocos.
Horário:
Tarde.
Rota :i
contendas, caboclo, Caiçara, Terra Molhada, Cocos.!
Percurso: 89 KM. Sugestão: Van. Capacidade: 16i
passa_g~iros_. 1~~~0 -~~= ?10 ~_ias letivos
-!-Rota: Cajazeiras,
Santo Antônio, Riacho Fundo, Km/dia
Eng. Ávidos. Horário: Manhã e Tarde. Percurso: 100
KM. Sugestão: Van. Capacidade: 16 passageiros.
21000 KM= 210 dias letivos
:Rota: Azevém, cachoeira dos Cocos, Co-cO·s:·Hor-á:Ci'õ·;: Km/dia
Noite.
Percurso:
20
KM.
Sugestão:
Kombi.Í
·capacidade: 12 passageiros.
4200 KM= 210 diasi
i
'letivos
.Rota:
Cantinho,
Guaribas,
Cajazeiras.
Horário:: Km/dia
Tarde. Percurso: 25 KM. Sugestão: Van. Capacidade:·
16 passageiros. 5250 K_M~ 210 dias letivos
Rota: Sítio Bé, Riacho do Meio para os Cocos. Km/dia
Horário: Noite. Percurso: 25 KM. Sugestão: Kombi.
Capacidade:
12 passageiros. 5250 KM= 210 dias!
letivos
l.

10500

8190

1

24

25

26

27

28

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$
PAGAMENTO - Item 18.0:
VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

18690[

21000

·r-·--------· 4200
!

5250'

5250

Responsável

CNPJ

FOLHA 01/02

~
(--·

a

("~ª*~'
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017

MODELOS DE DECLARAÇÕES
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROPONENTE
CNPJ
1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso
V, da Lei 8.666/93.
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso
XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em
seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou

perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de
quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.
2. O - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na
licitação.
Conforme exigência contida na Lei 8. 666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado,
declara
não
haver,
até
a
presente
data,
fato
impeditivo no
que
diz
respeito
à
habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado
f alimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta,
ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela
presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.
O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as
respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

cláusulas

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

do

FOLHA 02/02
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROPONENTE:
CNPJ:
4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

(identificação

completa

do

representante

do

licitante),

como

representante

devidamente

constituído de (identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado
(licitante/consórcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial nº
00008/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 00008/2017 foi
maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo
direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00008/2017, por qualquer meio ou
pessoa;

elaborada de
ou em parte,
participante
por qualquer

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº
00008/2017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Presencial nº 00008/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00008/2017 quanto a participar
ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 00008/2017
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 00008/2017 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial nº 00008/2017
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Cajazeiras antes da abertura oficial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponente

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

(

I
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017
MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
PROPONENTE
CNPJ
1. O - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Art.
10.520/02.

4º

'

Inciso VII,

da

Lei

O proponente acima qualificado, declara, em conformidade com o disposto no Art. 4 º, Inciso
VII, da Lei 10. 520/02, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação

exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

tfMj
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e
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2017

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº:

.... /2017-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJAZEIRAS E ......... , PARA FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de
Cajazeiras - Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, CNPJ nº
08.923.971/0001-15, neste ato representada pelo Prefeito Jose Aldemir Meireles de Almeida,
Brasileiro, Casado, Medico, residente e domiciliado na Emidio Assis, 110 - Casa - Santa
Cecília - Cajazeiras - PB, CPF nº 091.718.434-34, Carteira de Identidade nº 107.156 SSP/PB,,
doravante simplesmente CONTFATANTE, e do outro lado . . . . . . . . .
...... ...
. ....... .
......... - ... , CNPJ nº ......... , neste ato representado por .... residente e domiciliado na
.... , . . . . . . . . .
.........
.........
.........
. .. , CPF nº ......... , Carteira de
Identidade nº .... , doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes
assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:
Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
de Julho de 2006, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666,
alterações posteriores, bem corno a Lei Complementar nº 123,
alterada.

nº 00008/2017, processada nos
Municipal nº. 009/2006, de 05
de 21 de junho de 1993 e suas
de 14 de dezembro de 2006,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: Contratação de serviços de transporte escolar, com a
utilização de micro ônibus, Vans, utilitários e similares com combustível, manutenção
corretiva e preventiva, com condutor incluso para atender a 28 (vinte e oito) rotas, nos
horários e locais constantes dos itens do edital, a serem executados em regime de empreitada
pelo menor preço do km rodado ao dia, por itinerário/dia (ida e volta), em 210 dias letivos
para o deslocamento dos alunos da rede Pública Municipal de Cajazeiras, durante todo o período
letivo de 2017 ..
Veículo tipo: ..... , - Placas: ...... - Combustível: ..... .
Itinerário:

Os serviços deverão ser prestados de acordo com as condições expressas neste instrumento,
proposta, instruções do Contratante e do instrumento convocatório Pregão Presencial nº
00008/2017, partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ , . .

(. , . ) .

No valor acima indicado não estão incluídos os custos com combustível e motorista, que ficarão
a cargo do Contratante.
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art.
65, §§ 5° e 6°, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei
8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

02.090 -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO
12.361.1023.2D27 - MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
000 - RECEITA DE IMP. E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
015 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE
053 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO/EST/MUN/OUTROS

12.362.1036.2037 - MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MÉDIO
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
000 - ORDINÁRIO
015 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE
10.365.1024.2038 - MAN. DAS ATIVIDADES DO TRANS. ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
001 - RECEITA DE IMP. E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
015 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
o pagamento será efetuado na Tesouraria do Contratante, mediante processo regular, da seguinte

maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:
O prazo de vigência do presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro
de 2017, considerado da data de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento ou prestação dos serviços efetivamente
realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
b
Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento ou

prestação dos serviços contratados;
e - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o
Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
d - Informar o Contratado da necessidade de manutenção e/ou reparo corretivo do veículo,
observadas
as
normas
do
respectivo
fabricante
constantes
do manual
de manutenção
correspondente, o qual não deverá ser utilizado caso haja irregularidade;
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento ou serviços descritos na Cláusula correspondente do
presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de
atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d
Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;
e
Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento,
sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter o veículo equipado de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito;
h
Efetuar os serviços de manutenção corretiva e preventiva do veículo, substituindo
imediatamente por outro equivalente, caso não tenha condições de ser utilizado no serviço;
i - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respect-ivo processo licitatório,
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressôes que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento} do valor inicial
atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do
objeto ora contratado; e - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela
inexecução total ou parcial do contrato; d
simultaneamente, qualquer das penalidades
cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato,
Cajazeiras.

as partes elegem o Foro da Comarca de

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Cajazeiras - PB, ... de ............... de 2017.
TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

Prefeito
091. 718. 434-34

PELO CONTRATADO

-

'"°' Diário Oficial

João Pessoa· Quinta-feira, 26 de Janeiro de 2017

VALOR GLOBAL R$: 148.675,74 {cento e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e

sc1cnt;i e qu<ilro centavos).

PRAZO: 31.12.2017.
Pedrn Branca - PB. 25 de janeiro de 2017
ALLAN FELlPHE BASTOS DE SOUSA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
!N~TRL;.\.1ENTO: s.. gundo Tt:lrmo de Aditivo ao Contrnto oº 0004912016. em 01.06.2016.
PARTES: Prd~iturn Municipal dt: Pedra Branca o: a tlmprcsa AQ CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO CO'.\'TRATL' AL: 1-')\CCt11,'.iio Ju,, s..:r\'Í~os dL' com a cunstru',:ilo de conjunto dl..' melhorias sonitúrias

don11ciliarc~

33

10.520/02 e Decreto Municipal n" 009/2006. lnfonnaçõcs: no horário das 07:00 m; J 3:00 horns dos dias
úteis, no endereço supracitado.
T<:lefone: (083) 353 1-2534.
Email: cplprefoi1uraçajuzein1s@gmail.com
Edital: http://tra11sparencia.cajazeiras.pb.gov.brleditais/
Cojozeirns • PB, 25 ele Janeiro de 2017
EMÍDIO OINIZ BATISTA
Pregoeiro Oficiul
PREFEITURA MUNICIPAL OE CAJAZEIRAS
SUPERINTE:"IOitNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TR ..\.~S!TO

(1\1$0\.

~(~~ig-~:E~~~~~~~~~~~~~od~ªt~~ ~.: ;~~:i93.
Pedra Branca-PS. 25 de janeiro de 2017
Allan Fellphe Bastos de Sousa
Pr~foito

Prefeitura Municipal
de Malta

EXTRATO OE INEXIGIBILIDADE OE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos n" IN0000!/2017.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA
CONTÂBIL PARA SUPERJNTENOE:NCJA CAJAZEJRENSE DE TRANSPORTE E TRÀNSJTO SCTRANS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso li. da Lei Federal nº 8.666193 e: suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: D<:partamento de Opo::rações e Planejamento.
RATIFICAÇÃO: Superinto::ndo::nle, em 25/0 J/20 l 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

1~'!j'{""if;\~!.Y(~g~1-1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

ADENDO AO EDITAL
ObjctL• da prc~1:ntc Ji1,:il;u,;ãu ço11~i~1c nu Aquisição de uma ambulância destinada as atividades dn
SL'L'rct:1ri:1 de saúd1.' conforme termo de referência anexo 1 di> edital
Onde se I~:
lfon•bimL•nlu dos cnYclopcs: jmnrçtçrivr!m1•nlj.' Mê it~ 15·2!1 Hs do dja 30 de j9nçj[O dr 2017
Scs~iiu dt• Crcdcncianll'nto: às IS:20 Hs do dia l!I de j11nrjro de 2017
4.~ J. t ·,1su a at1CL'ntic~u;iio s..:ju ícic;1 por mcmbru d~t CPL. os documentos originais serão apresentados

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N" INOOOOlf2017
Nos termos dos clcmc11tos constantes da respectiva Exposição de Motivos qu~· instrui o processo e• ob·
servado o porc~er tla Assessoria Jurídil'a, referente a !ncxig1bilitlade de Li,·ita~iio n" INllüüO J :20 17. 1.1ue
objetiva: CüNTRATA(,:Àü DE EMPRESA PARA PRESTAÇ:Ão DE SERVIC,:US DE ASSESSORIA
CONTÁBIL PARA SUPERINTENDENCIA CAJAZE!RENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. St ·TRANS: RATIFICO o.correspondente prucedimemo e ADJUDICO o seu objeto a: CLAJR E LEJTÂO
CONTABILIDADE PUBLICA LTDA- RS !2.000.00.
Cajazeirns - PB, 25 dt: J:meiro de 2017
JOÃO VITOR MENDES OE ALMEIDA
Superintendente

a10 2-l (\'int.:: L' 4ua1rol horns ílntcs du hunirio estabelecido para a licitação. Em nenhuma hipótese serão
;mtrntic;1d11s dt1nimc11tus após este pmZll.
8.2.4. RELATIVOS A CAPACIDADE TÊCNICA
nl Autorizayiiu de funcivnnmcn10 <!mi tida pda Vigilância Sanít:lria Municipal da so::do:: da licitante:
15.5 O pagamemo sed efotuado. 110 prazo dt' :ué (30) Trinta dias, a contar o reco::bimento do veiculo,
"nde a empresa ~·e11co::d0rn devo::rã já ter apre~entar a No1a Fiscal d.: Fatura. devidamerito:: atestada pelo
S..:ni:to'1ri1• Suli1.·il;111lt:
LE!,\-SE ('0RRETA.\1El"\TE:
lkcl'liimcnto dos cn\'i:lopcs: imnn•t1'(jvc!m(!ntc até tis 15·20 Hs dn dia 27 de jj1n1•jrn dt• 2017.
Sl·ssi'iu dl• Cn.•dcnci:rnwntu: às 15:20 Hs do dia 27 dt• jancjro de 2017
.:l.5.3. Os documentos nccc,siírios à babilit1u,:ill1 dcvcriio ser rcprcscntudos cm orlgimll, por qualquer r1roccsso de i:ópia aut.-nticadu por tabeliiio de notus ou cópiu ucomp11nh11d11 do orlg[nul puru
autentku~iio pl'IO Prcgol.'iro ou por ml'mbro da Equipe- de- apoio.
8.2.4. RELATIVOS A CAPACIDADE TÉCNICA.
ai Aprcscnt:ir pl'IO menos Lim atestado de Capacidade Técnica da Licitante, emitido por entidade da
Atlmmistrm;~o Fcdcrn!, Est:it1u:i! ou Municipal, direta ou indireta, dou c:mprcsa privada qw: comprove,
de maneir..1 s;u1stiuóri;1 uptitliio para desempenho de utividatle pertinente e compatível em caracteristicas,
quan1it1ades e prazos com o objeto tia presente licitaçiio.
h. I. N,) c·;1,;o de ;1li:Sl<1dos emitidos por empresa de inicüitiva privada, niio seriio considerados uqudes
c11111idll> por i:mpres<is penencenles <10 mesmo grupo empro::suia! da empn:si1 Proponeme.
b. I. 1. Si:r;lu ço11sider;11fas como pertencen1es ;10 mesmo grup<l i:mpro::srn·i;1J da empresa Proponente,
cmprc>'t> cuirnol.id,is ou -~mlroknlora,; d;1 <::mrresi1Prupmn:nl<::.11u 'JUe to::nh;tm pelo menus uma mesma
1w· · •a lh11;,1 ou jurnlica qu,.. si:ja ..;ú..:iu da ... mpr<::sa l'ropun<:nle.
l '\Ju atestado uu dcdar;1~"u tlc rnpucitladc tCcnicu devcni constar, sub pena de inabilitação, ulCm
<!.. ·•llc(~Ucms c1l;1da" as sqmint..:s infurniaçõcs: n<.>mc du cuumitudo c do contratuntc. nome ou ruz~o
~oc1al e CNPJ uu CPF du cuntratatlu. com idcntifkw.,:Uu do signatário responsável pela emissão, e com
llrm;i rcconbcdda
15.5 O pag<1mcntl' snl1 ctCtuatlo de fonna parccladu cm até OCJ parcelas. infonrnu;õcs
Ruit Y!;1m1cl Marques Fernandes, 67 - Centro de segunda a sexta de 7 as l 2:001ls. MALTA - Estado da
Puraiba
Malt:i-PB.11 dejandrode2017.
ANA PAllLA SANTOS DA SILVA
Pregot"ir:i Ofichll/PMM

EXTRATO OE CONTRATO
OBJET9: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA
CONTAB!L PARA SUPERJNTENDENCJA CAJAZElRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO SCTRANS.
FUNDAMENTO LEGAL·. lnex·1gibilidad~ de LicitaçUo n" INOOüOl.'2017.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios tla SuperimendO:n~ia (\1jnzdro::nse de Tmnsporte e Tninsito: 02.011 - Saperint.:nrJO:nc·ia Caj<1zeirenso:: de: Trânsito 26.122.2013.2007 - Manuten~ào tla Superinknd~nciu Cajazo::irense
de Tr5nsilu 3390.35 - Scr"1<,:os d..: C'l)nsultorias
VIGENC!A: J2 (dozi:J mi:.-;.:~
PARTES CONTRATANTES: Sup<'.rintend~rJc1,1 C.1JuZ<::irt"nSt- de Tr>m~porlt:.'..: Tràn~itu 1:·
CT N"00002t20J 7-25.0J. l 7 ·CLAJR E LEJTÀO CONTABILIDADE p(TBLIC'A LTDA- RS J2.000.oo

Prefeitura Municipal
de Cajazeiras

Prefeitura Municipal
de Boa Vista

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000812017
Turn;i pliblíco que faril realizar :irravés do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sc:diada na Avenida Joca
Claudino. s. N - Pur d(l Sol • Cujazeiras • Pl3. às 10:00 horas do dia 09 de Fevereiro de: 2017, Jicit~çào
nwdal 1d,ak Pregfü> Pn.•st:n<.oi;1I. do lipl> mo::nor preço. paru: Co11\rntaç:io de so::rviços de trnnspone escolar,
,.(•lll ;1 lHili1.;1\;"•1• de m11.·r1i 0nibus, Vans. u1ili1;\rius" similuro::s com eombustivel. mnnulençãu com::tiva"
p,-,., <'!\111':1. ,·,1111 1.·•mdu1ur m•lui:<> pMa Jlt:11d"r u ::!X (vink " ui tu) rotai:, noi: horilriu~.: locais cunst~nh::s
"'" lkns do i:d1t.il. il 'i<'!<."lll <'.Wrnt.idu,; "m 1i:g1111" de emp1·.,11;1d;1 pelo mcno1· pri:çu du km rud:u.Ju ao
d1;,. por 111n1·r:1rm J1a <1Ja ,. 1·ull;1 l. <.'1\1 21 O di;1s lcu1·.;s para o d1.·sloca111ento dos alunos da r..:d1.· Pública
:0.111n11.·1p;Li d1.· Ca,1a1.c·1n1s. Rc~llrsos: prc·\·1.,tos no un;amcnto vig~ntc. FumJ.umcnto lcgul: Lci fclk·rnl n"

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

SUPERINTE~DtNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

AVISO DE CANCELAMENTO
PRE:GÃO PRESENCIAL N" 0000112017
O Pregue iro Olkial crnmmk·a o cantclamcnto tia ~l·ssiiu pUblica das 01,l:JU hs du di;i OJ de Fc,creiro de
2017, dcslinada ao n:cebimcn.t~) das propust;1s rcla1i1·as au Prcgâu Presencial n" 0000l:2017, •1m: objc111·•1.
Aqwsiçàu de n1<1leriais e equ1pamenlus tle sinalizur;ões de trânsito, tkstinudos ~1 ;!tender as nel·essidades
da Superinlendi!ncia Cajazeirense de Transpone e Trjnsito. SC'trnns. Justiticativu: Razõi:s di: interesse
público Alternções di: item e no lermo de referi!ncin .. lnfornrnções: no J1orãrio dns 07:00 as 13:00 horns
dos dias Uteis, 110 seguinte endereço - Avenitlll Joca C!audino, SN - Tancredo Neves. C!ljuzeiras. PB
Telefone: (083) 3531 ·2534.
Email: cp!prefeiturac~j~zeirns(ã)gmail .com
C'ajnzeirns - PB, 25 de Juneiro de 20 ! 7
JOSEFA VANÓBJA FERREIRA NÓBREGA OE SOUZA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
AVISO OE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 00212017
A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Es1ado da Paraíba, atr:ivés d:i Comissão P~rm:incntc de Li~ita~ào.
toma pilblico para conbecim.:n10 de quem possa inti:ressnr, qu..: far.i ro::a!iz:ir no dia 13 di: FEVEREIRO
d1: 2017. ãs O:S h (oit\1 h11ras). Tomada de Prt-\'OS objetivando a CONTRATAÇÃO DE EXAMES OE
RADIODIAGNÓSTIC'OS EM RAIOS X. ULTRA-SONOGRAFIA. TOMOGRAFIA COJ\'lPl'TADORIZADA. RESSONÂNICA :\"1AGNÉTICA. DESINTOMETRIA ÓSSEA, DOPPLER, EN·
DOSCOPIA DIGESTIVA E OllTROS. p:1ru a Si:cretnrin d~' Saúde. por um periudu di: 11 (onzi:)
llll'Sl.'S, durante u cxcrdcio de 2017. uus fl'rnws do EditnJ.
Os interessados puJ.:niu ud,]uirir lJ Editill, nu v;,illlf de RS 2ll,00 (vintt- reuis;, na Ruu Esrlunud;1 Bum

Geral
~!:i ;A.;;..lJ;;,;;l'l~lA.;;;-~();;...;.l•~ã~o0P~''~'~'';·.'.•ra. .lb0•0·0Q~U01N0'0',.·F0E01RA"","Z6~d•010•0"'•'•ro•d•'•'•º•'•'. . . . . . . .~. .~--------~------------~~~~--------~

Inclusão social

Projeto da ONU engaja músicos da periferia do RJ
Ana Cristina Campos

billdade. A Agenda 2030 é um
çompmmis.rn dns governa~
para abordar questões como
e.i«:lusão e deslgualdade que
comprometem os av.111ços no
dcsc11volv1mcntn. Paro a ONU.

-•w

O Programa das

Na~ões

Unid.is para o DesenvoM·
mente (PNUD) estnbeleceu
parçena çum

a~ m~tas

durnmentlln~

tas da ltáf1a e do Brasll para
produzir filme sobr~ o poder
da mi1.1i1:a çm engajar p1•sso~s
nJ implementJ1·5u da Jgenda

de desenvolVimento sustentável. O filme l'ontar.í a história

da primeira rede de müslcus
comprometidos com a sustentab!lidade e ccnn a dlvulgaçàQ da Agenda 2030 para o

Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas. Oprojeto-

-piloto está sendo implemen·tado pelo PNUD na Bal:-:ada
Fluminense. no Rio de janeiro.
e V>'l< di5fl(Jnihiliz,1r um mude·

lo puru •'i>plicJ 1111s esçritim11s
do progr3mJ em 166 p~fses
em desenvolvimento
U Rio de janeiro é o berço
dJ AgendJ 2030. o plano de
ação gloOOI composto por 17
Objetivos de Oesenvolvimento
Sustentável (ODSJ que furnm
ratifkados por to1fos os 193
países-membros das Nações
Unidas. Criados na Confen!n·
ci.l Rio+20, realizada no Rin
d~ jJneiru ~m 2U12. o a1w11do
da ONU e 11s ODS represent.im uni plano de oçao pard
d1rc·•·1onar padrút•s dr d<.•sç<nvolv1m~nto rumo j sustt'lltl-

só serao atmi:idas

rum a participação ativa dos
cidod.:ios e das 01-gonizações
d;t sode1:lar;I~ l'1vil para pres·
siunnr seus governos Joco1s e
nacionais pam se responsnbillzarem e 1-'Umprfrem JS metas
acordadas Internacionalmente. O projeto-piloto das NJções
Unidas oom O!Õ múskC>sda Baixada está send() implementadC> pelo Centro Mundial para o
Desenvolvimento Sustentável
do PNUD (Centro RIO+) desde
junho do ano passado e já engaiou cerca de 100 müsicos e
b;lllr:IJs da BJixada.
Algumo~ dJs ações in·
dl1e111 ofidnas sobre o Agenda
Z03U e os ODS na Baixada e
produçãn de um CD com músicas inêdic;is sobre sustenc;ibilidade. Os documentaristas,
o itl!fa110 Christian Tragni e a
brasileira Juliana Spinola. e <l
ONU estão produzindo m.•ste
mês o filme em Belford Roxo,
Nova Iguaçu. Duque de Ca·
xios e outl'as cidades no B<iixado. Nu ültjmv ilia 19, de~
gfovar.1111 cenas de umo ror;la
de rap 11~ Casa do Cultura ele
Bdfurd RoxOJ. 'i\ 1dc·io i: d1cgar
~ populJçilo. 11.:io atravé~ das

111vens que cantam rap na 81/xada sat:rB sustentat;/lldade,
in.>tlt\llçiies. qu~ muitas vezes
cm lugares çJ1'l:ntcs rêm ct1·
f1n1ld:ulc cic se wncct:H" '"m
.1 pup11la1·à<>. n1;1s dwg.ir Jh
peSS<IJS pJl'J

.1ptC~l'llWr CS~\'<

t~m.1~ 'I"\' "1ir.11n d,, ll.10+7.0
mr:tve~ dus ,u·tist.is ~dos mLL-

transpar~nç/a

sicm; que estio risicament~
pertu d~ populdÇJOJ", disse
Christi.ui. O r.ippere MC [nwst1·•· d~ n•r1mi1111o1~) lü1h~rto J<·
Ohvc1r,1 S1IY;1, u EU<11 MC, ~tmt:1
que, 1111 ,1110 p.1s,;,1do. 11111 gn,·
pude mi1si.-us 1:rimo u L'ulel1·

e responsat;il/dade governamental p~rtlclpam dB filme

vo ·Baixada n1mc~ oe rende",
qL1e. em parceria com u Cc11·
tro RIO+, (1ivt1lg<1 ns OIJS por
meio dJ mus1r.i. ··N.1 flJr~.1!1.1,
J i:c11ll' JJ tr"b.1lb" rnm ,1 '11LI·
~ic·,1 q11~ b11~ç;1 ,1 j11~ti~·,1 'º1'1,1i.
o lim da pohrcza, hil b~stalllc

tempo. fsst> cílcontro mm
ONU. '-1!1erenúu 1,1lar 1lus
OD$, mu1Wo; J,•lc' .1 i;c11l~ i~
t1·a1. 11.1 "'"'·' m1h1r.1. Cum

J

"1~p,

,1 i:cntc l.•I" \CL>m" 1u·

wnr11clc d~ t1m;1 lorni.1 mai'
d11'cta", il1~oc Robe no.

CHACINA DE UNAi

Auditores cobram a
prisão de condenados

\.

Um atv orgoni1.1do ontem pelo S!ndic;ito Nocional
11os Aodimre:>·fiscais do Trabalho (Sinnit) lembrou o Chacina de UnJi e pediu o prisão
dos envolvidos no morte de
tri:s audirnre.> l1s1<1is do Trab.1ihn e um mntnrist.1 cio Mimsténo do Trabalho no episódio, hã 13 anos. De acordo
com o p1-es'1ctente do sindicato.
Carlos SilirJ. ~indJ h~ muito a
ser f~ito no Pais para a ~rra
dic:ação do trabalho escravo
e pam o reconhedmento dos
fi.<;ca~~ rl'sprin.>âvci.~ pelo combate a esw tipo de crime.
Segundo Silva, o 11Umero
de trJbolhadores em sltu;iç5o
análoga à cS<"rlividào rc.>gatados pocten,1 .wr muitu maior
s~ hot1v~s.>e 11\Ji~ auditvr~~

fi5ra1s no PJi~. Atualmem~
ll.l 2.5 mil .1erv1dores n(·ssJ
funçiio. segundo o smdicato.
"Pora combater o trabalho
e~cravu. o trabalho infantil, os
~cidentes de trabalho e todas
as outrJ.> maz~las que Jinda

existem no 111undo do tmba·
lho, o Brosil precisaria de pelo
menos B mil auditores fiscais
do Trabalho.'' Além dos auditores fisç;iis do Tr.ibalhu, o
1-esgate de trabalhadores em
situn<;Jo Jn.~Joga a de escravo
t;imhém li feitn pnrequipes do
Grupu Espedalde Fiscahzaç;io
Móvel. No dia 26 de Janeiro de
2004. três auditores fiscais do
tr:1balho - Erastóstcncs de Alm~ida Gonsalves, Joilo Batista
Soares L.age e Nelson losé da
Silva - e o motorlst.:1 do Mi11isterio do Tr~ba!hoAiltun Perei·
ra de Oliveirn fornmassossinados durnnte um.i fisc"llzoç.:io
rur:il na ~ldocte de Una!. em
Minas G~ra1s. Os auditores
apu1<111;1m ulllJ d~nilnl·10 rela~ionad~ ao ~rabalho tscravo.
Desde emào. a dat~ marrn o
Di;1 do Audnnr Fisç;!l ilo Tr:1balhv. o~ manilonte~ ilv rnme foram condenados após
v~rios anos, mas respondem
em liberd~de por cnus<i de
recursas protelatórius.
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Roberto Menescal e João Donato
ressaltam ligação com a natureza
Pau/o Vlr9/llo
Aptocof!J•ill

Autor de uma obra mun·
reconl1e1·ida rnm11
uma d~s mais 1mportJnce;
dJ mlislçu populJr do ~~etilo
20, o corioc~ Antonio CMlos
fira:;ileiro de AliH~ida lobinl
{1927-1994) - tirJsileiro Jté
no nome - era profundamen·
te ligado. na vida e na c1•ia~ão
musiç<il, à nat11reiJ. M:1r. rios.
çhuva. matas. árvor~s. l'lores.
pássaros e pedras silo temas
recorrentes em g1·onde par·
te dos •·erc~ de 400 l"~nções
rompo.~tas por Tom. e tive·
ram sllil síntese nu ubr.i-pn·
ma Aguas de Murço ( 1972).
Amigo ele Tom e ta1n·
hé1u ligado Jfl amhienie
mus1çal que nus .1nu~ SO
r~st1ltou na Bossa Nova. o
pianista. oompositor e ar·
rJ01~ilor jn:\o Donato ct~frn~
a mi"ica d~ Jubim 'u1nu a
trJdução ilu "frescur u~ ma·
nhii". Para ele. havia uma rela~ao ~utomátiça entre a natureza e a çriaç.:io melõ1füa
na ubra do compositor.
"Outro dia eu estava 110
quintal da casa de uma amf·
g;i minha e ouvi o canto de
um pássaro que parecia os
dialment~

Os versos inidJi.> de
So111bJ do Aviào
"1nlnhJ
alma cant~. veio o Rio de )a11~1ru- ~ sâv a trilha sonura
perfeita para quem chega
à cidade por via aérea. E se
desembílrcar no principal
aeroportu carioca, tem ali a
primeira d~ mL1itas r~fer~n
das ao m~estro Antônio Car·
los Jobim, que teria completodn ontem qo Jno.~ de idade.
D1~riome11te,
mllhare.;
de pessoJs transitam pelo
Aetopunu
lntcrnacmn~I
Tom )1ih1m. centenas dt' mnrJdtir~s cio Rio ~ tu1·ist~s
tiram fotos 1unto il estilrna
do rampo.>itoi: no Arpoadn1: e outr;1s tantas vis1t,1m
u jardim Butã11irn. Lo. li E,.
pdÇll Toni loblm exibe uma
exposição permanente do
a,·crvo do (omp<>.>Ítnr e o
banrn onde ele costvmavJ
sentar par.i llbservar o can·
ta dos pdssaros e sua árvore
preferida - uma sumaúma
- é umJ das principais atrações do parque.

;1co..Ue.> iniciais cie Garota de
Ipanema. Er;i v canto de tuna
Sílbt;i. quando tem filhote no
ninho, um ca1uo de ~legr1.C
cont•l 00110111. O s.1bià. Jl!;is.
foi uni ctos pássaras que ~er·
VIU i.l~ in~piraç;io para jOJbim,
11a müslca do mesmo nome,
composta em 1968 em parceria com Chico Buarque.
Também um dos gran·
des numes da Bvssa Nova, o
oompositor, violo11ista e .irra11jador Roberto Mencsl·~I
cnncnrda mm Do11at11 e afirfllJ que o "fl\'srn1· dJ m~nh~"
tinh;1,1 ver com o periodo do
dia em que Tom costumavJ uiar. "PoucJ gente sahe
disso. mas u Tom acvnfava
muito cedo. antes d~s 7h. irt
comprar o pão lá embaixo no
JJrdim Botnnirn. subia rorJ
Lumar u caf~ ~ úepu1~ wm1•·
~·aVll a compor. Compl111ha
até as llh e depois vOJltJva
a dnrm!r. Acordava às !Sh e
i~ pro 'escritório', como ele
chamava seu bar preferido
no Leblon". lembra Menes·
çal. Ca~·ador subm<irino nos
anos 60, Roberto Menescal
guarda outra lllstório que

demonsrr;i o eL"ulugisca q11e
Tom )nb1m •'l'<I .rntcs d<l tema
entrJr para,, ,1gend~ du pl;1netJ. Uni di.1 ~le encuntrou
•la entào desena Ba1Ta da Tiju~o o Jmigu pcsr;ualo com
duas varas.
Para s11a surpresa, quando Tom puxo11 os moliMtes
nJo havia isc.ts nos JílZÓis.
"Menesca, eu nJo 11so isca.
Eu n~v quero pegaf OJS p~·1xes. Eu só quero jogar nu
mar ~sse nlJt~ri~I bunitu.
ma.> nãu quero pegar peixe
rwnhum njo". d1ssr:Tu<11. "f.I~
q11er1J ~ l1Jrnrei..1", d~lin~ o
~migo M~n~sc;,1.
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Sempre presente no cenário musical brasileiro
Vinte e três anos após sua morte, ocorrida em 8 de dezembro de
1994, em Nova Iorque, Tom Jobim
está presente no cen<irio musical
brasileiro, com suas composi)ões
interpretadas e regravadas por novas gerações de músicos e cantores.
\ Além de biografias e livros que con·
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tam a história da Bossa Nova, vídeos
na internet e documentár1os, como
A música segundo Tom Jobim, de
Nelson Pereira dos Santos, lançado
em 2012, asseguram a eternidade
da obra do "maestro soberano".
E quem transitar a partir de hoje
no aeroporto que leva o nome do

compositor podera ouvir uma hora
diária de clássicos de Tom, incluin·
do o Samb.a do Avião. Iniciativa da
concessionária RloGaleão, a programação A Hora do Tom será apresentada pela locutora lris Lettieri, a
célebre voz das chamadas no aero·
porto carioca.

