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1. JUSTIFICATIVA 
 

A Secretaria Municipal de Educação, no sentido de viabilizar a merenda do aluno na escola, principalmente nos locais 
cujas distâncias e acessos às unidades educacionais interferem no cotidiano escolar dos alunos, necessita contratar 
serviço de Transporte da Merenda Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino, tanto na região de rios quanto na 
região de planalto. 
Considerando de igual forma a necessidade de acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos e materiais 
entregues nas unidades escolares deste município. 
As empresas a serem contratadas para este fim devem observar as recomendações do instrumento convocatório a ser 
disponibilizado no site oficial da Prefeitura e no mural da SEMED. 

 
2. OBJETIVO 
CONTRATAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E DAS DEMAIS NECESSIDADES DA SEMED. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND 

 
 
 

01 

CAMINHÃO BAÚ. DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE 1 (um) VEÍCULO TIPO BAÚ, A DIESEL 
CAPACIDADE DE NO MINIMO DE 4.000 KG, CARROCERIA COM BAÚ EM ALUMÍNIO, PORTA 
DE CARGA E DESCARGA LATERAL E TRASEIRA. INCLUSO MOTORISTA, PARA CARGA E 
DESCARGA DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS 
ALIMENTICIOS E MATERIAIS PERMANENTES DO DEPÓSITO DA SEMED ÀS UNIDADES 
ESCOLARES. O VEÍCULO DEVE SER LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. 

 
 
 

MêS 

 

3. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 O prazo de vigência do contrato será de 6 meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada nos 
termos do artigo 57 da Lei 8.666/93, caso haja interesse da administração. 

 O prazo de execução de serviços de transporte objeto desta licitação o mesmo da sua vigência.  
4. FORMA DE EXECUÇÃO 
5.1 a execução será efetuada conforme as necessidades da SEMED. 
5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação no exercício de 2017 correrão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

12.361.0008.2.034.3.3.90.39.00.013100 

12.361.0008.2.272.3.3.90.39.00.010000 

 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
 Atender as demandas da SEMED com bens de sua propriedade, em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, 
na forma prevista na legislação que rege a matéria, assim como, obedecidas todas as normas emanadas do Poder Público; 
 Promover programa de manutenção preventiva e corretiva dos bens que ficarão a disposição da SEMED, nos períodos 
contratados/solicitados; 
 Manter, por sua conta e em vigência, seguro total dos bens que serão utilizados pela SEMED, para casos de avarias por 
colisão, roubo, furto, incêndio ou perda total dos mesmos e contra danos pessoais a terceiros; 
 Arcar com as despesas de lubrificação, peças e outros necessários ao bom desempenho dos bens que serão 
disponibilizados durante a vigência do contrato (dos serviços a serem realizados); 
 Promover a imediata substituição do bem por outro igual ou similar, em casos de avarias por colisão, roubo, furto, incêndio ou 
perda total; 
 Disponibilizar os bens a partir da vigência do contrato, quando solicitado; 
 Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa decorrentes de suas obrigações contratuais; 
 Responsabilizar-se por quaisquer prejuízos ou danos causados à SEMED ou a terceiros, por ação ou omissão da 
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CONTRATADA, em decorrência da execução dos serviços contratados. Na hipótese de ser a SEMED, o prejudicado, fica este 
autorizado a descontar, dos pagamento devidos à CONTRATADA, o valor correspondente ao(s) prejuízo(s) ou dano(s) 
causado(s), garantida prévia defesa; e 
 Manter durante a vigência do contrato, todas as condições exigidas no Edital e na proposta apresentada, inclusive as 
relativas aos registros cadastrais.  
DA CONTRATANTE 
a) Caberá a CONTRATANTE as atribuições de fiscalizar o serviço prestado de acordo com a portaria n° 244/2016 e efetuar 
o pagamento na forma convencionada neste instrumento, cumprindo com as cláusulas  aqui estabelecidas. 

 
7. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto, ou bilateralmente, 
atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 da Lei Nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. A critério da SEMED, caberá a rescisão do Contrato, independente  de interpelação judicial ou extrajudicial, quando 
ocorrer: 

 – O CONTRATADO não cumprir qualquer das obrigações contratuais; 
 - Transferir total ou parcialmente o Contrato, sem prévia anuência do CONTRATANTE. 

 
8. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
9.1 Caso haja necessidade de alteração no contrato, com acréscimos ou supressões em seu objeto, o mesmo poderá ser 
alterado com base no dispositivo leal constante no artigo 65, incisos e alíneas §1° ao 8°, todos da Lei 8.666/93. 

 
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
10.1 O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a contratada às seguintes sanções, 
quando for o caso: 
I. Advertência por escrito; 
II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município; 
III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso ou não 
cumprimento do serviço; 
IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração nos termos da lei 
8.666/93. 

 
10. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
11.1 CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que os preços consignados na proposta, objeto deste Contrato ficarão 
irreajustáveis, salvo ocorra aumento ou diminuição no objeto Contratado, no limite permitido pela Lei 8.666/93. 

 
11. FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mensalmente, até 30 dias, a contar da certificação que o serviço foi executado e aceito. 

 
12. NORMA APLICADA 
Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 10.520/2002, e Lei Federal 8.666/93  e demais 

alterações posteriores 

 
13. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
14.1 Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes, assim como as regras estabelecidas no edital do Pregão 
Presencial. 

 
14. DO FORO 
15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santarém, para dirimir os conflitos oriundos do presente instrumento, quando não 
puderem ser dirimidos pela Prefeitura Municipal ou pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SEMED. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Secretario Municipal de Educação 

Dec. 002/2017 – GAB/PMB 
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