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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

Contratação de pessoa jurídica e/ou física para locação de barcos (COM CONDUTOR) para o Transporte 

Escolar, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

Como rege a Lei nº 8.666/93, contrato referente a Contratação de pessoa jurídica e/ou física para locação de 

barcos (COM CONDUTOR) para o Transporte Escolar, é de natureza continuada, que é conduzir os alunos 

de toda rede municipal de ensino, que se não realizados podem comprometer o aprendizado, e cuja 

contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro, sempre através de termo aditivo, conforme 

preceitua no art. 57, caput e inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

Amparado ainda, pela Lei nº 10.880 de 09 de junho de 2004, que instituiu o  Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte do Escolar – PNATE, que tem como objetivo a “afinidade orçamentária para custear as dispersas, 

seja essa de manutenção, seguros, licenciamento até lubrificantes do veículo, tudo que evolva o transporte 

escolar para garantir uma permanência nas unidades escolares dos alunos do ensino infantil, ensino 

fundamental e ensino médio, público, dando prioridade aos alunos residentes em zona rural que utilizem 

transporte escolar”. A Locação de barcos para o transporte dos alunos, são serviços imprescindível, pois 

temos um município muito grande de extensão territorial, onde as dificuldades são imensas, principalmente 

nas áreas ribeirinhas, resex e indígenas, considerando que o município não possui embarcações para atender a 

demanda de transporte Escolar dos alunos matriculados ,nas referidas áreas, da rede municipal de Educação 

de Altamira, até as suas respectivas escolas. Diante do exposto, esta contratação é indispensável, haja vista a 

necessidade de darmos o apoio necessários a esses alunos, com o intuito de garantir o deslocamento dos 

mesmos proporcionando qualidade de Ensino/aprendizagem. A presente contratação é de natureza 

continuada, vigência contratual será até 18/01/2023, a contar da data da assinatura do contrato. 

 

3-DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS 

TRANSPORTE ESCOLAR ROTAS FLUVIAIS 2022 - 215 dias Letivos 

ITEM 
ESPECIFICAÇÕES – 

ROTAS DAS EMEF’S 
POLO Tempo/horas QTD/UND 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 

LOCAÇÃO DE 

BARCO 

MOTORIZADO c/ 

capacidade mínima para 

08 passageiros 

sentados, p/ o transporte 

de alunos; 

PERCURSO: saindo da 

comunidade Novo 

Paraíso, Branca de Neve 

RESEX 

RIOZINHO DO 

ANFRÍSIO 

02:30H 215 383,86 82.529,90 
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e pelas localidades onde 

haver alunos no 

percurso até a EMEF 

Morro do Anfrísio, ida e 

volta. 

02 

LOCAÇÃO DE 

BARCO 

MOTORIZADO c/ 

capacidade mínima para 

04 passageiros 

sentados, p/ o transporte 

de alunos;                                                                     

PERCURSO: Saindo 

da comunidade Sítio 

Santa Fé até o porto de 

Maribel, ida e volta. 

RIBEIRINHA 

IRIRÍ 
02:00H 215 303,89 65.336,35 

03 

LOCAÇÃO DE 

BARCO 

MOTORIZADO, c/ 

capacidade mínima para 

06 passageiros 

sentados, p/ o transporte 

de alunos;                                            

PERCURSO: saindo da 

comunidade Nova 

Olinda, Chico Buriti e 

pelas localidades onde 

haver alunos no 

percurso até a EMEF 

São Lucas, ida e volta. 

RESEX DO 

IRIRÍ 
05:00H 215 431,80 92.837,00 

04 

LOCAÇÃO DE 

BARCO 

MOTORIZADO, c/ 

capacidade mínima para 

04 passageiros 

sentados, p/ o transporte 

de alunos;                                                                    

PERCURSO: subindo o 

rio: saindo da Ilha do 

Amor, passando pelas 

comunidades do Bené, 

Goloseira, Manoel da 

Cachoeirinha do Triunfo 

até a EMEF Nova Iriri, 

ida e volta. 

RESEX DO 

IRIRÍ 
05:00H 215 431,80 92.837,00 
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05 

LOCAÇÃO DE 

BARCO 

MOTORIZADO, c/ 

capacidade mínima para 

06 passageiros 

sentados, p/ o transporte 

de alunos no turno da 

manhã; PERCURSO: 

saindo da casa da dona 

Alessandra passando 

pelas localidades onde 

haver alunos até a 

EMEF Nosso Sonho, 

ida e volta. 

RESEX DO 

IRIRÍ 
01:00H 215 235,53 50.638,95 

06 

LOCAÇÃO DE 

VOADEIRA 

MOTORIZADA, 

tamanho de 12mts, 

motor rabeta c/ potência 

mínima de 10 HP, com 

borda alta, c/ capacidade 

mínima para 04 

passageiros sentados, 

p/o transporte de alunos;                                                              

PERCURSO: saindo da 

Aldeia Awy para EMEF 

Tjibie Arara; TURNOS: 

manhã e tarde. 

ÁREA 

INDÍGENA 
06:00H 215 423,97 91.153,55 

07 

LOCAÇÃO DE 

VOADEIRA 

MOTORIZADA, 

tamanho 12mts, motor 

rabeta c/ potência 

mínima de 10 HP, com 

borda alta, c/capacidade 

mínima para 07 

passageiros sentados, 

p/ o transporte de 

alunos; PERCURSO: 

saindo da Aldeia 

Anapiwi até a Aldeia 

indígena Irinapane;                                                                                                                   

TURNOS: manhã e 

tarde. 

ÁREA 

INDÍGENA 
08:00H 215 451,20 97.008,00 
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08 

LOCAÇÃO DE 

VOADEIRA 

MOTORIZADA, 

tamanho 12mts, motor 

rabeta c/ potência 

mínima de 10 HP, com 

borda alta, c/capacidade 

mínima para 07 

passageiros sentados, 

p/ o transporte de 

alunos;  PERCURSO: 

saindo da Aldeia 

Kaarimã p/ Tucumã até 

a EMEF Tywaija 

Xipaia. 

ÁREA 

INDIGINA 
01:00H 215 195,86 42.109,90 

09 

LOCAÇÃO DE 

VOADEIRA 

MOTORIZADA, 

tamanho 12mts, motor 

rabeta c/ potência 

mínima de 10 HP, com 

borda alta, c/capacidade 

mínima para 07 

passageiros sentados, 

p/ o transporte de 

alunos; PERCURSO: 

saída da aldeia Axowya 

com destino à EMEF 

Axowya Parakanã 

(margem direita do rio 

Xingu). 

ÁREA 

INDÍGENA 
03:00H 215 325,22 69.922,30 

10 

LOCAÇÃO DE 

VOADEIRA 

MOTORIZADA, 

tamanho 12mts, motor 

rabeta c/ potência 

mínima de 10 HP, com 

borda alta, c/capacidade 

mínima para 07 

passageiros sentados, 

para transporte de 

alunos;  PERCURSO: 

saída da Aldeia 

Xahytata com destino à 

EMEF indígena 

Axowya Parakanã 

ÁREA 

INDÍGENA 
03:00H 215 320,53 68.913,95 
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localizada na Aldeia 

Xingu, margem direita 

do rio Xingu;     

TURNOS: manhã e 

tarde. 

11 

LOCAÇÃO DE 

VOADEIRA 

MOTORIZADA, 

tamanho 12mts, motor 

rabeta c/ potência 

mínima de 10 HP, com 

borda alta, c/capacidade 

mínima para 05 

passageiros sentados, 

p/ o transporte de 

alunos; PERCURSO: 

saindo da Aldeia 

Roitdjãm com destino a 

Aldeia Pykatum;  

TURNOS: manhã e 

tarde. 

ÁREA 

INDÍGINA 
01:00H 215 195,79 42.094,85 

12 

LOCAÇÃO DE 

VOADEIRA 

MOTORIZADA, 

tamanho 12mts, motor 

rabeta c/ potência 

mínima de 10 HP, com 

borda alta, c/capacidade 

mínima para 07 

passageiros sentados, 

p/ o transporte de 

alunos; PERCURSO: 

saindo da comunidade 

do Lima até a Aldeia 

Curuá EMEF Manoel 

Noar; TURNOS: manhã 

e tarde. 

ÁREA 

INDÍGENA 
02:30H 215 317,20 68.198,00 
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13 

LOCAÇÃO DE 

BARCO VOADEIRA 

COM MOTOR DE, 

NO MÍNIMO, 60Hp, 

c/ capacidade mínima 

para 10 passageiros 

sentados, p/ o transporte 

de alunos;                                                                                                                                 

PERCURSO: 

Paratizinho até o Palhal. 

SOL 

NASCENTE 

RIBEIRINHO 
01:50H 215 284,33 61.130,95 

14 

LOCAÇÃO DE 

BARCO VOADEIRA 

COM MOTOR DE, 

NO MÍNIMO, 60Hp, 

c/ capacidade mínima 

para 10 passageiros 

sentados, p/ o transporte 

de alunos;                                                                                                                           

PERCURSO: Saindo 

do igarapé do Bastião 

até o Palhal.  

SOL 

NASCENTE 

RIBEIRINHO 

01:00H 215 244,00 52.460,00 

4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

4.1 – Os serviços serão inspecionados (qualitativa e quantitativamente) durante sua execução. 

4.2 - Os usuários poderão denunciar irregularidade na prestação dos serviços. 

4.3 – O barco ora contratado, destina-se exclusivamente ao transporte de alunos e seus pertences escolares, 

não podendo transportar: pessoas, objetos e/ou cargas de qualquer natureza.  

4.4 – PRÉ-REQUISITO PARA CONDUTORES DE EMBARCAÇÃO: 

4.4.1 – Idade superior a 21 anos; 

4.4.2- Carteira de habilitação emitida por autoridade marítima brasileira, comprovando assim a capacidade 

técnica para conduzir a embarcação. 

5.  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

5.1. Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais 

regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a substituí-las 

6. PRÉ-REQUISITOS PARA O TRANSPORTE 

 

6.1 – EMBARCAÇÕES (BARCOS E VOADEIRAS) 
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6.2 – Está equipada com coletes salva-vidas, na mesma proporção de sua capacidade; 

6.3 – Cobertura para proteção contra sol e chuva; 

6.4 – Grades laterais para proteção contra quedas; 

6.5 – Proteção na casa de máquina e eixo: 

6.6 – Apresentar boa qualidade e estado de conservação; 

6.7 – Apresentar fotos da embarcação. 
 

7- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

7.1.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

7.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas 

obrigações é atender prontamente; 

7.1.4 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, 

Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessárias para o fornecimento do 

objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 

7.1.5 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens públicos ou 

particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a terceiros.  

7.1.6 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas condições de habilitação 

apresentada por ocasião homologação do resultado final da licitação, comprovando tal situação sempre que 

for solicitado pela Contratante. 

7.1.7 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, funcionário da empresa 

com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a obrigações contratuais para atuar como 

preposto, mantendo atualizado o seu telefone de contato.  

7.1.8 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as sociais, 

trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir inteira responsabilidade pelo 

cumprimento destas obrigações. 

7.1.9 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal 

(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos).  

7.1.10 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela 

Contratante durante a vigência do contrato. 
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7.1.11 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições 

inadequadas de locação de barcos para o Transporte Escolar ou a iminência de fatos que possam prejudicar o 

fornecimento; 

7.1.12 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações.  

7.1.13 - A Contratada obriga-se a aceitar o acréscimo ou supressões no objeto contratual de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do total contratado conforme preceitos legais.   

7.1.14- As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento). 

7.1.15- Na execução do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e 

dedicação necessária ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

7.1.16 - comunicar, formal e imediatamente, ao GESTOR eventuais ocorrências anormais verificada na 

execução do fornecimento, no menor espaço de tempo possível; 

7.1.17 - recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à 

perfeita execução do serviço, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na 

legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora; 

7.1.18 - atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as providências 

necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

7.1.19- Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pelo CONTRATANTE; 

7.1.20- Buscar os alunos nos locais determinados pelo CONTRATANTE; 

7.1.21 - Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, os servidores encarregados da coordenação 

do transporte e os fiscais do Município; 

7.1.22 - Responder, direta ou indiretamente, por qualquer dano causado ao CONTRATANTE, aos alunos ou a 

terceiros, por dolo ou culpa; 

7.1.23 - Cumprir as determinações do CONTRATANTE, inclusive as exigências do Edital e seus anexos; 

7.1.24 - Alterar os itinerários e os horários, a pedido da administração, assim como executar eventual 

itinerário não descrito no presente Edital, quando se relacionar a atividades extracurriculares a critério da 

Secretaria Municipal da Educação, com a consequente repactuação das alterações e dos valores acordados, 

quando for necessária; 

7.1.25 - Submeter os barcos à vistoria técnica quando solicitado pela Comissão Fiscalizadora durante a 

execução do contrato, no Departamento de Trânsito Municipal - DEMUTRAN; 
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7.1.26 - Manter os barcos de acordo com os requisitos exigidos pela legislação de trânsito e demais normas 

aplicadas à espécie, inclusive quanto às novas disposições legais que venham a ser editadas; 

7.1.27- Manter os barcos sempre limpos; 

7.1.28 - Manter os barcos em condições ideais de segurança; 

7.1.29 - Arcar com as despesas referentes aos serviços objeto da presente licitação inclusive os tributos 

Municipais, Estaduais e Federais incidentes sobre os serviços prestados; 

7.1.30- Permitir aos encarregados da fiscalização o livre acesso aos barcos destinados à prestação dos 

serviços; 

7.1.31 - Manter atualizada a documentação exigida neste edital, relativa aos barcos; 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

8.1. Notificar a CONTRATADA a respeito dos vícios verificados na execução dos serviços; 
 

8.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estabelecido no item 10 deste Instrumento. 

 

8.3. Fiscalizar o desempenho dos serviços para o atendimento das condições aqui estabelecidas para a 

execução dos serviços de transporte.  

 

8.4. Tomar todas as providências, a seu cargo, necessárias ao cumprimento do objeto deste termo 

 

8.5. Não efetuar qualquer pagamento à CONTRATADA, caso esta tenha sido regularmente multada pela 

CONTRATANTE, antes da quitação, anulação ou revogação da referida sanção administrativa regularmente 

aplicada. 

 

9. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos consignados no 

Orçamento do Municipio, a cargo de Recursos, que será empenhada e liquidada com recursos da Funcional 

Programática: 1212200062029-Manutenção da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. 126100152061-

Manutenção do Transporte Escolar para as Resex. 1236100152062-Manutenção do Programa Nacional de 

Transporte Escolar-PNATE. 1236100222074-Manutenção do Programa Transporte Escolar Fundeb. Natureza 

da despesa: Serviços – Fonte: 33903600-Serviços de terceiros pessoa física – 33903900-Serviços de terceiros 

pessoa jurídica – 15001001-Receita de impostos e transferência da Educação – 15730000-Royalty do 

Petróleo e gás à Educação – 15530000-Transferência de rucurso do PNATE – 15400000-Transferências do 

Fundeb-imposto 30%, cujos dados específicos constarão da respectiva nota de empenho. 
 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado à Contratada, até o 30º (trigésimo) dia, após a apresentação da respectiva 

Nota Fiscal referente ao fornecimento realizado no mês anterior, acompanhada do respectivo histórico de 

fornecimentos realizados pela Contratada, junto ao qual deverá estar anexado as requisições solicitadas, 

devendo a Contratada dar entrada com a Nota Fiscal e seus anexos. 
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10.2. O pagamento será creditado em favor da licitante vencedora por meio de ordem bancária, em conta 

corrente com indicação na Nota Fiscal. 
 

10.3. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 

Secretaria Municipal de Educação de Altamira/PA em favor da Contratada. Caso o mesmo seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se 

necessário. 
 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. A CONTRATADA que não cumprir as exigências estipuladas neste contrato, poderá ter suspenso o 

direito de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, bem como 

terá registrada a penalidade junto ao SICAF, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, 

(Lei Estadual nº 6474/2002 art.11, Decreto nº 2.069/2006, art.29). 

 

11.2. Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o Fundo Municipal de Educação de 

Altamira/PA/Secretaria Municipal de Educação de Altamira/PA poderá aplicar ao fornecedor, garantida a 

prévia defesa, as seguintes sanções, em conformidade com os artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93: 
 

I - Advertência; 
 

II - Multa; e 
 

III - Suspensão temporária de participar em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do 

Contratante, pelo prazo não superior de 02(dois) anos, e dosado segundo a gravidade da falta cometida. 
 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 

11.3. Identificada à necessidade de instauração de processo administrativo para apurar responsabilidades da 

contratada, o representante da mesma será comunicado da possibilidade de aplicação da penalidade, abrindo-

se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oferecimento de defesa prévia. 
 

11.4. No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis, a contar da 

comunicação e abertura de vista dos autos na sede da Secretaria Municipal de Educação de Altamira/PA. 
 

11.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o 

licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no 

Contrato e das demais cominações legais. 
 

Da Advertência 

11.6. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer 

obrigação, e será expedido pelo ordenador de despesa desta Secretaria Municipal de Educação de 

Altamira/PA. 
 

I – Quando ocorrer o descumprimento da obrigação no âmbito do procedimento licitatório; e 
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II – Se ocorrer o descumprimento da obrigação na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em 

retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 
 

Da Multa 

11.7. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesa desta Secretaria 

Municipal de Educação, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos 

seguintes percentuais. 
 

I – 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia de atraso, na entrega do material ou execução de serviços, 

calculado sobre o valor correspondente ao valor do contrato até o máximo de 9,9 %, que corresponde a até 30 

(trinta) dias de atraso, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 

oficial; 
 

II – 0,66 (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, a 

critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30(trinta) dias; 
 

III – 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de 

entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem; 
 

IV – 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 
 

11.8. A multa será formalizada por simples apostila mento contratual, na forma do art. 65, § 8º da Lei nº 

8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de 

defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do 

art.86 da Lei 8.666/93, observada a seguinte ordem: 
 

I – Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando for o caso; 

II – Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III – Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 

Da Suspensão 

11.9. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de 

contratar com a Administração e será imposta pelo ordenador de despesa da Secretaria Municipal de 

Educação de Altamira/PA, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o 

registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores, e no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 
 

I – Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, a licitante e/ou contratada permanecer 

inadimplente; 
 

II – Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante, deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os 

documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, original ou cópia 

autenticada, de forma definitiva; 
 

III – Por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, de falhar 

ou fraudar na execução do contrato; e 
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IV – Por 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 
 

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si 

ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 
 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
 

c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento. 
 

11.10. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Estado. 
 

11.11. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para 05(cinco) anos, quando as condutas ali 

previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 
 

Da Declaração de Inidoneidade 
 

11.12. A declaração de inidoneidade será aplicada pela Secretaria Municipal de Educação de Altamira, ou 

autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual; 
 

11.13. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública Municipal 

será proposta pela Secretaria Municipal de Educação de Altamira e endereçada ao Secretário Municipal de 

Educação de Altamira para aplicação à contratada que incorrer em um dos casos a seguir: 
 

11.14. For condenada, em sentença irrecorrível, por praticar, com dolo, fraude fiscal no recolhimento de 

qualquer tributo; 
 

11.15. Praticar ato ilícito, visando frustrar os objetivos da licitação, bem como durante a execução do 

contrato; 
 

11.16. Apresentar proposta inexequível ou temerária, frustrando os objetivos da licitação; 
 

11.17. Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão licitador, em virtude da prática 

de ato ilícito, tais como: 
 

a) Agir com malícia e premeditação em prejuízo do órgão licitador; 
 

b) Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 
 

c) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha 

tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato sem o consentimento expresso 

do órgão licitador. 
 

11.18. A penalidade aplicada será registrada no cadastro da Prefeitura Municipal de Altamira e no caso de 

suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada pelo período estabelecido na penalidade, sem 

prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações legais. 
 

11.19. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto perdurarem os 

motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante própria autoridade que 

a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de 

sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 
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11.20. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Estado, e seus 

efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do 

Municipal, e à Administração Pública, consoante o art. 87, IV, da Lei 8.666/93. 
 

Do Direito de Defesa 
 

11.21. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão 

temporária ou de multa, no prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 
 

11.22. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 

11.23. na contagem dos prazos estabelecidos neste capitulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 
 

11.24. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a 

aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário 

Oficial do Estado, devendo constar: 
 

I – a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II – o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III – o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV – o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 
 

11.25. Após o julgamento do recurso, ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade 

competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no site: www.licitanet.com.br 
 

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

11.1. A execução deste Termo de Referência será acompanhada e fiscalizada por representante da Secretaria 

Municipal de Educação, nos termos do Artigo 67 da Lei nº. 8.666/93. A ação ou omissão, total ou parcial, da 

fiscalização da Contratante, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das 

obrigações pactuadas entre as partes. 

 

Altamira–PA, 07 de janeiro de 2022 

 

 

______________________________ 

MAXCINEI FERREIRA PACHECO 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

______________________________ 

JOSÉ JORGE DE FARIAS 

Pregoeiro – Portaria nº. 072/2021 
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