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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI FIRMAM O 
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E 
A EMPRESA J. MARCONDES 
TRANSPORTES LTDA. 

O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa jurídica de direito público 
interno, estabelecido a Rua Jacarandá, nº. 300, Bairro Nações, inscrita no 
CNPJ nº. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal, Sr. Marco Antonio Marcondes Silva, brasileiro, residente e 
domiciliado em Fazenda Rio Grande, portador da Carteira de Identidade RG. 
n.0 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.0 043.186.889-17, e 
assistido pela Procuradora-Geral do Município, Sra. Débora Lemos, inscrita no 
CPF sob o n.º 027.705.469-96, OAB/PR 42.955 e em conjunto com o 
Secretário Municipal de Educação, Sr. Ednelson Queiroz Sobral, inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 872.384.709-34, doravante denominada CONTRATANTE, e 
a empresa J. MARCONDES TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob n.º 00.569.505/0001-71, estabelecida na Rua 
Copaíba, n. º 770, Bairro Eucaliptos - CEP: 83.820-057 - Fazenda Rio 
Grande/PR, Telefones: (41) 3349-5598//99601-2176, e-mail: 
contato@jmarcondes.com.br, por sua representante legal, Sra. Josiane 
Santos Marcondes, inscrita no CPF sob nº. 764:100.219-68, doravante 
denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, 
pactuam o presente contrato de Prestação de Sérviços, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho exarado no processo sob Protocolo 30498/2022, e 
que se regerá pela Lei n.0 8:666/93 e 10.520/02, além das cláusulas e 
condições abaixo discriminadas que as partes declaram conhecer e 
mutuamente se outorgam, a saber: 

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, 1, Lei 
8.666/93). 

Cláusula Primeira: O objeto do presente Contrato é à Contratação de 
empresa especializada para prestáçãô de· serviço de Transporte Escolar, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação. · 
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Parágrafo Primeiro: Os serviços seguiram as especificações, quantidades e 
preços unitários conforme tabela em anexo li e valores extraídos a partir do 
sistema Betha Compras. Especificação do objeto: 

LOTE 01 
ITEM UN QUANT ESPECIFICAÇÃO 

Locação de ônibus adaptado com no mínimo 12 (doze) 
1 Km boxes para cadeiras de rodas, para transporte escolar. Com 

Rodado 7.000 motorista e 01 (um) atendente. Deverá ser equipado com 
elevador para o acesso de cadeirantes. Percurso de área 
urbana - diurno. 
Locação de ônibus com no mínimo 44 (quarenta e quatro) 
lugares para transporte escolar. Com motorista e 01 (um) 

2 Km 26.000 atendente. Com acessibilidade/ elevador e com no mínimo 
Rodado 01 (um) box para cadeirante; Percurso em área urbana -

período diurno. 

LOTE 02 
ITEM UN QUANT ESPECIFICAÇÃO 

Locação de veículo utilitário tipo "Van" com no mínimo 16 
3 Km (dezesseis) lugares para transporte escolar. Com motorista 

Rodado 11.000 e 01 (um) atendente. Percurso em área urbana - diurno. 

LOTE 03 
ITEM UN QUANT ESPECIFICAÇÃO 

Locação de.ônibus com no mínimo 44 (quarenta e quatro) 
4 Km lugares para transporte escolar. Com motorista e 01 (um) 

Rodado 110.000 atendente. Percurso em área urbana - período diurno. 
Locação de ônibus com no mínimo 44 (quarenta e quatro) 

5 Km 45.000 lugares para transporte escolar. Com motorista e 01 (um) 
Rodado atendente. Pe.rcurso em área rural - período diurno. 

LOTE 04 
ITEM UN QUANT ESPECIFICAÇÃO 

Locação de ônibus com no mínimo 44 (quarenta e quatro) 
Km lugares para transporte escolar. Com motorista, sem 

6 Rodado 32.000 atendente. Percurso em área. urbana - período noturno. 
7 Km 8.000 Locação ·de õnibus corri no mínimo 44 (quarenta e quatro) 

Rodado lugares para transporte escolar. Com motorista, sem 
atendente. Percurso em área rural - período noturno. 
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Parágrafo Segundo: Integra e completa o presente Termo Contratual, para 
todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
condições expressas na DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2022 nos seus 
anexos, bem como o Termo de Referência anexo a este contrato e 
devidamente assinado pelas partes. 

Parágrafo Terceiro: Estão inclusos nos valores unitários e totais todos os 
custos, diretos e indiretos, para a perfeita execução do objeto, como materiais, 
equipamentos, mão-de-obra, seguros, tarifas bem como os encargos 
trabalhistas e sociais, tributos ou outros valores .de .natureza direta ou indireta, 
necessários à plena execução do objeto da licitação, não sendo admitidos 
acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas. 

DA ENTREGA E RECEBIMENTO (Art. 55, li, Léi 8.666/93, regime de 
execução indireta por preço unitário): 

Cláusula Segunda: · Após · a assinatura do contrato o representante da 
Prefeitura, devidamente designado pela Secret;3ria Municipal de Educação, fará 
a solicitação dos serviços conforme a necessidade, podendo ocorrer variações 
dependendo da demanda. · · · · · · '-

Parágrafo Único: Â vencedor~ dev~r~_ opéràr ,~n.i . tpdos os l~cais indicadol5 
pela Secretaria Municipal de Educaçã_o, _, del'lt~o <:los· limites do Município de 
Fazenda Rio Grande e Municípios limítrofes·. -

DA FISCALIZAÇÃO. · 

Cláusula Terceira: O objeto será _ recebido _provisoriamente, _ para efeito de 
simultânea ou posterior verificação, conforme 9 ca,so, da compatibilidaçle com 
as especificações pactuadas, _ envqlveildó a _qualidade, quantidade, testes de 
aceite, perfeita adequação, · resulta rido no · recebimento definitivo que será 
realizado pela servidora Denise Konopka de Mello - Matrícula: 266.701 ou 
348.450, devidamente designado como fiscal de ex~cução, e Elaine Aparecida 
dos Santos - Matrícula 3521_45, cómb fiscal _de gestão, pela Secretaria 
Municipal de Educação, observado o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de 
sua execução. 

.. ' , 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 

Cláusula Quarta: O presente 'côntra_to terá-vigência de 90 (noventa) dias, a 
contar de 02/06/2022, podendo o prazo ·ser prorrogado de acordo com a Lei 8666/93. - . , , - . . 

Parágrafo Primeiro_: -Executado o contrato, -o -,se1.1 objeto . será recebido nos 
termos do art. 73, inciso li, alíneas "a" e "b" e art. ,76 da Lei nº. 8.666/93. 
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Parágrafo Segundo: O contratante reserva o direito de rescindir a qualquer 
tempo ou quando for homologada a Licitação a ser. realizada com o mesmo 
objeto, sem multa e sem prejuízos à Administração Pública. 

Parágrafo terceiro: A vigência do contrato deverá ser de 90 (noventa) dias a 
contar de 02/06/2022, ou até que seja homologado o processo licitatório em 
andamento - Fly nº 28669/2022. · 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 551 Ili. Lei 8.666/93). 

Cláusula Quinta: O pagamento será efetuado de acordo com os serviços 
prestados através de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura, com os valores relativos ao preço do serviço 
executado com os devidos demonstrativos, separados por Item, conforme 
disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da 
Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e 
anexada às provas de regularidade com Previdência Social - INSS e Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, além dos relatórios de quilometragens rodadas e seus itinerários. 

Parágrafo Primeiro: Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ 
3.975.360,00 (Três milhões novecentos e setenta e cinco mil e trezentos e 
sessenta reais). 

Parágrafo Segundo: Em razão da vigência de 90 (noventa) dias, somente 
serão deferidos eventuais reajustastes de preços: Em razão de alteração 
significativa de valores de mercado que, comprovadamente, impeçam o 
fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste, Mediante pedido 
escrito e fundamentado por parte do fornecedor. e será ajustado pelo INPC 
(Índice Nacional de Preço ao ConsumidOr), caso tal índice seja suficiente para 
atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: O fornecimento é indireto por preço unitário. 

DA GARANTIA. 

Cláusula Sexta: Não será exigida prestação de garantia para o objeto do 
presente Contrato. 

DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V., Lei 8.666/93). 

Cláusula Sétima: As despesas decorrentes. do presente contrato correrão por 
conta do crédito indicado pelos códigos: · · · 

Código Reduzido Funciónal Fonte 
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04.01 12.361.0043 2.014.3.3.90.33 1104 
16.01 12.361.0043 2.065.3.3.90.33 1107 
16.01 12.361.0043 2.071.3.3.90.33 1103 
16.01 12 .. 361 .0043 2.071.3.3.90.33 1104 
16.01 12.361.0043 2.071.3.3.90.33 1160 
16.02 12.365.0043 2.195.3.3.90.33 1107 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES. 

Cláusula Oitava: Constitui direitos do MUNICÍPIO receber o objeto deste 
contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e prazo convencionados. 

Parágrafo Primeiro - Constitui obrigações da CONTRATADA: 
Utilizar-se de mão de obra de boa · qualidade, com profissionais 

altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de 
natureza dolosa ou culposa que estes venham causar à Contratante ou 
terceiros, bem como se responsabilizando objetivamente pela qualidade 
da prestação de serviços,. isentando o CONTRATANTE de toda e 
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 

Reparar, corrigir, remover, , reco11struir e s1.:1bstituir, . às suas exclusivas 
expensas e responsabilidade, no todo 01,1 em parte, · o objeto contratado, 
se forem verificados vícios, · defeitos ou incorreções, resu ltantes da 
execução dos mesmos oü resultantes da qualidade dos materiais 
empregados, imediatamente a soli~itação ind.~pendente de notificação. 

Manter em dia todos os valores .relativos à remuneração, encargos e 
demais ônus trabalh istas ou sociais de toda a ·equip~ empregada para a 
prestação dos serviços, constituindo obrigação a · apresentação, 
juntamente com a nota fisçal, para pagamen·to, a apresentação de cópias 
dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência · Social, dos recibos 
de pagamento de todas as despesas trabalhistc;:ls e sociais respectivas e, 
ainda, de certidão negativa de Débitos Trabalhistas; . 

Responsabilizar-se por quaisquer dânOs decorrentes de acidentes de 
trabalho, inclusive quanto à prejuízos ócorridÔs a terceiros ou servidores; 

Cumprir, durante a exeçução do · contrato, todas , as leis, posturas 
federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única 
responsável por prejuízos decorrente~ dàs infrações a que der causa. 

Respeitar às norrnas de. segur~n_çâ çió · ~rabaltiq prevista na legislação 
específica e demais encargos que porventura venham a incidir sobre o 
objeto do contrato, nos t~rmos do § 1 º, do Aitigo 71 , da . Lei nº 8.666/93, 
com alterações subseqüentes; · . . , .· . • · · . · 

Comparecer, se~pre . que . o .· CONTRATANTE solicitar, · às suas 
repartições ou . em . oUtro .. iocài . iridicadb, ... para ·exami.nar . e prestar 
esclarecimento sobre probiemai; relacionados com o objeto do Contrato. . . '' . ' ·. . . ' ~· . . , ' . . . . . . :· ' ·- .- . . . 
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Fornecer os números de telefone e fax, bem como endereço de e-mail 
para contato, a fim de atender as solicitações do Contratante; 

Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer 
natureza provenientes de serviços executados por força do Contrato; 

Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniência 
deste, de todos os pormenores dos serviços; 

Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços executados; 
Manter contrato de seguro para todos os veículos destinados para 

atendimento do objeto licitado, durante toda a execução deste contrato, 
com cobertura da apólice para danos corporais e materiais que a empresa 
venha a causar a passageiros transportados, a servidores do município 
ou a terceiros. 

Possuir/manter todos os veículos destinados para atendimento do objeto 
licitado, com características, capacidade e condições de uso compatíveis 
com o objeto da presente licitação, disponibilizando frota mínima exigida 
para cada item conforme termo de referência, para suprir qualquer 
eventualidade com os veículos da linha, a fim de não prejudicar o 
transporte de alunos; 

Cumprir integralmente todas as condições e exigências estabelecidas 
neste contrato. 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os · acréscimos e as 
supressões que se fizerem necessário·s; nos termo,s.da legislação vigente; 
p) Executar os serviços conforme especifica·çoes do Termo de Referência e 
de sua proposta, . com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusula_s contratuais; · · · .: · · 
q) Assumir integral e exclusivame.nte toda a responsabilidade · no que diz 
respeito ás obrigações fiscais; trabalhistas,· sociais, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham à incidir sobre o objeto deste 
instrumento; 
r) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais 
e morais causados pela ·ação · ou omissão de seus empregados, 
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao 
Município ou a terceiros; 
s) Utilizar empregados habilitados e . com conhecimentos básicos dos 
serviços a serem executados, de conformidade com as normas e 
determinações em vigor; 
t) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as 
orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das 
Normas Internas, quando for o caso; 
u) Prestar os serviços de tran.sporte escolar rigorosamente de acordo com 
as especificações contidas no contrato e anexos, sob pena de aplicação 
das sansões previstas no contrato e termo de · referência. Se o serviço 
prestado estiver em desconformidade com as especificações, todas as despesas e os eventuais danos de qualquer natureza decorrentes serão 
atribuídos a Contratada; 
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v) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no 
decorrer da prestação dos serviços; 
w) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 
x) Possuir número de veículos suficiente para o atendimento, conforme 
item 2.1 do Termo de referência, sendo que a distribuição dos veículos 
(quantidades / rotas e horários) ficam a critério da Contratante conforme 
acordado entre a Secretaria interessada e empresa vencedora do certame, 
após a assinatura do contrato; 
y) Utilizar ônibus com todos os equipamentos de segurança instalados 
(tacógrafo, cintos de segurança em número igual ao de passageiros, 
extintores de incêndio ... ), todos funcionando adequadamente, com faixa 
horizontal de aproximadamente 40 cm (quarenta centímetros) de largura, 
em toda extensão da carroceria, situada a meia altura, pintada com tinta 
amarela, na qual constará o dístico "Escolar", em letras pretas; 
z) Licença para trafegar emitida pelo órgão municipal de trânsito. (de 
acordo com a legislação vigente - Lei 1069/2015); 
aa)Arcar com todas as despesas relativas à combustível, troca de óleo, 
lubrificantes, e demais suprimentos necessários ao · fiel cumprimento do 
objeto; 
bb) Manter os veículos em perfeitas condições de uso, de forma a não 
causar prejuízos ao andamento das atividades educacionais. Caso algum 
veículo apresente defeito, este deverá ser substituído por outro no período 
aproximado de 30 (trinta) minutos; 
cc) Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados ao 
Contratante, e aos passageiros ou a terceiros, por dolo ou culpa; 
dd) Manter durante toda a execução / · vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, estando em dia quanto a sua 
Regularidade Fiscal; 
ee) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das 
prestações a que está obrigada, exceto nas coridições previstas no Termo 
de Referência ou na minuta de contrato; 
ff) Dos horários: 

• Cumprir os horários e rotas fixados pelo Contratante após a 
assinatura do contrato; · · 

• Apresentar os veículos no local indicado pelo contratante com no 
mínimo 10 (dez) minutos de antecedência .do horário programado 
para a viagem, com adequada higienização interna e todos os itens 
que garantem a segurança e bem ·estar dos passageiros; 

gg) Dos condutores: ; 
• Disponibilizar condutores maiores de 21 (vinte e um) anos com 

habilitação para dirigir veículos na categoria l'D" e "F'; 
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• Apresentar os condutores devidamente uniformizados, com 
identificação; 

• Efetuar o embarque e desembarque conforme os pontos 
estabelecidos, não sendo permitida a parada fora destes; 

• Não transportar passageiros em pé; 

hh) Em caso de situação de emergência, edemia ou pandemia (com 
motivos devidamente comprovados), fica a CONTRATADA obrigada a seguir 
/ cumprir os protocolos sanitários estàbél~tidos; : 
jj) Entregar juntamente com a nota fiscal relatórío detalhado da prestação 
dos serviços, contendo o nº da rota, a quantidade de veículos utilizados 
para cumprir o etinerário, a (s). _instituição (ões) atendida (s), percurso e 
quilometragem/ dia de acordo com o ANEXÓ li; 
kk) Comunicar por escrito, qualquer anorma.lidade de caráter urgente que 
impeça a consecução do objeto contratado, prestando os esclarecimentos que julgar necessários; · · · · 
li) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em 
Acordo, Convenção, Dissídio _Coletivo de Trabalho ou equivalentes das 
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias; trib_Útárias e as. · demais previstas em legislação 
específica, _ cuja .inadimplência não . triansfere a _ . responsabilidade à Contratante; · · . · ·· · · . · · : · 
mm) Cumprir integralmente com . as e)Çig~ridas . constantes no Termo de Referência complementar ao AnéxoL . ·. ' .. . ,· ... 
nn) Responsabilizar-$e por ·quaisquer danos. decqrrentes de acidentes de 
trabalho, inclusive quanto à prejuízos ocqrr;idós à terceiros ou servidores; 
oo) Arcar com os _tributos federais , esfaduais ou municipais que venham 
por ventura incidir sobre o respectivo c_ontrat9, pem como com os enc:;argos 
sociais, trabalhi$tas e previdenc1âriÓs, ~s:s,im c~rrià _os que dizem respeito às 
normas de segurànça dó trabalho prevista na legislação específica e demais 
encargos que porventura venham···a incidir sobre o opjeto do contrato, nos 
termos do § 1 º, do Artigo · 71 , da ~ei nº' . 8.666/93, com alterações subsequentes; · · · · · · 
pp) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas 
federais, estaduais e ·municipais pertinentes e vigentes, sendo a única 
responsável :por prejuízos decorre.ntes das infrações a que der causa; 

Parágrafo Segundo: São resp0í!sahilidades _dà Conti-atantE:r 

a) Efetuar os paga111entos· devidos.· à CONTRATADA, nas condições 
estabelecidas no iristrumentó convocatório ·e minuta do c:;on·trato; 

b) Comunicar, verbalmente, imediatamente à Côntrata~a as irregularidades 
no desenvolvimento dos serviç0s; 

e) No ato do recebimento da comunicação supracitada, a Contratada 
deverá atendê-la imediatamente, sob . pena de descumprimento 
contratual; 

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 8 



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

d) Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao 
objeto contratado, o que não exime a CONTRATADA da 
responsabilidade por danos causados. 

e) Cumprir integralmente com as exigências constantes no Termo de 
Referência complementar ao Anexo 1. 

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII. Lei 8.666/93). 

Cláusula Nona: No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso 
injustificado do objeto desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civil 
e criminal, ressalvado as situações devidamente justificadas e comprovadas, a 
critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, 
serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não: 

a) Advertência; 
b) Multa. 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Munic,ipal por prazo não superior a 
dois anos. , 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação. 

Parágrafo Primeiro: Advertência: A pena de advertência deve ser aplicada a 
título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, sempre que 
o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a 
determinações da autoridade competente incumbida para acompanhar e 
fiscalizar a execução do contrato . . 

Parágrafo Segundo: Multa, nos seguintes termos: 

1. Pelo atraso no início dos serviços, será aplicada multa de mora de 1 % 
(um por cento) do valor integral do contrato, ao dia, até o prazo máximo 
de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal), o contrato poderá ser rescindido, caso em que, 
além da presente multa, moratória, será aplicada multa sancionatória 
decorrente da rescisão, no val0r de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
previstas na cláusula nona, subitens "c" e "d"; 

2. Pela recusa em iniciar o serviço, ou em cumprir o contrato, ou cláusulas 
contratuais específicas, ou em cumprir determinações do fiscal do 
contrato ou do Município, ou apresentar documentos solicitados no 
prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por cento) do 
valor integral · do contrato; quando da segunda ou subseqüente 
ocorrência, sem prejuízo de_ eventua.is perdas e danos. Caracteriza-se a 
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recusa em iniciar os serviços quando, após devidamente notificada do 
decurso do prazo para início da realização dos serviços, a contratada 
manifesta-se expressamente pela impossibilidade de ImcIar 
imediatamente os trabalhos. A realização, ainda que única, de quaisquer 
condutas previstas na presente alínea, pode, a critério da autoridade 
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da 
multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
decorrente da rescisão, no valor de · 10% ( dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
previstas na cláusula nona, subitens "e" e "d"; 

3. Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de cláusulas 
contratuais, ou de determinações do fiscal. ·do contrato ou do Município, 
ou pela não apresentação documentos solicitados nos prazos 
solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condições do presente 
Contrato, ou da Lei 8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor 
integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e de 10% (dez por 
cento) do valor integral dq contrato, quê:1ndo da segunda ou subseqüente 
ocorrência, sem preju_ízo de. eventuais ,perdas e danos. A realização, 
ainda que única, de quaisquer condutas previstas na presente alínea, 
pode, a . critério da aUtoridade compete'nte · (Prefeito Municipal) ensejar 
rescisão, caso em que, atê'm da multa já aplicada, incorrerá a contratada 
em .muita sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez 
por cento) do valor d.o Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de 
eventuais sanções previstas na cláusula nona, subitens "c" e "d"; 

4. Pelo descumprimento de qualquer especificação · do serviço prevista em 
Contrato ou Termo de Referência ane~o, será aplicada multa de 0,5% 
(meio por cento) do valor integral_ d.o contrato, quando da primeira 
ocorrência, e de 1 % (1;1m 'pqr cento) do ,valqr integral do contrato, quando 
da . segunda ou subseqüente ~corrên:da, sem prejuízo de eventuais 
perdas e darias e ga obrig_ação de desfazer a parte não aceita e refazê-
la de acordo com à Prój~to B_ásico. Ar~alização, ainda que única, de 
quaisquer condutas previstas na Rresênte alínea, pode, a critério da 
autoridade competente (Prefeitq .Muí:lié'ipal)' :ensejar rescisão, caso em 
que, além da multa já aplicada, incórrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente .<;la 'rescisão,'. no yàlot ' de 10% (dez por cento) 
do valor do Contrato, 'se,m' prejuízo cj~S .P~rdâs e1 dan9s, e de eventuais 
sançõe·s previstas na cl~u~ula r:íona,. ~ubiténs "c" e "e!\ . .. 

5. Sendo verificada urna' das tondLitas pr~vistâ$ nó ' item IV anterior e, com 
base na mesma, aplic:ada _a penàii.dàde . ·prévi$tà, em· _não realizada a 
obrigação de desf~zer a pa.~é nijo ~ceita e. refazê-:-la _de acordo com o 
Termo de Referência e/ou.éspecífi~á_ções, · no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias da aplicação da penaiida.de da · cilí,hea "d" ant~rior, · incorrerá a 
contratada em . muita de·· 05% (~inco . ifor cento)' do valor integral do 
contrato·, ·sem 'prejuízb_.de eventuajs pe'rq:a:s e·:dands. À realização, ainda 
que uma únicà vez, · de tal conduta, pdde; a . critério da autoridade 
competente (Prefeito Municipal) ensejâ'(fes·cjsãó, caso em que, além da . . . . ' 
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multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória 
decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do 
Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 
previstas na cláusula nona, subitens "c" e "d". 

6. Qualquer verificação de atraso injustificado no cumprimento dos serviços 
importará em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do 
contrato, por verificação observada, sem prejuízo de eventuais perdas e 
danos. O atraso, noticiado pelo fiscal do contrato, caracteriza-se como 
injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa 
apresentada pela mesma, a critério · da administração pública, não é 
aceita, ou quando a empresa contratada não apresenta justificativa no 
prazo consignado na notificação para tanto. A realização, ainda que uma 
única vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 
aplicada, incorrerá a contratada em multa sancionatória decorrente da 
rescisão, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções previstas na 
cláusula nona, subitens "c" e "d". 

7. Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonância com o 
disposto no item VI anterior, em persistindo o atraso, motivador da 
aplicação da penalidade, na execução dos serviços noticiado pelo fiscal 
do contrato, incorrerá a contratada em multa de 2% (dois por cento) do 
valor integral contrato, sem prejuízb de eventuais perdas e danos. A 
realização, ainda que uma única vez, de tal conduta, pode, a critério da 
autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisão, caso em 
que, além da multa já aplicada, incorrerá a contratada em multa 
sancionatória decorrente da rescisão, no valor de 10% (dez por cento) 
do valor do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais 
sanções previstas na cláusula nona, subitens "c" e "d". 

8. Caso a contratada não apresente qualquer um dos documentos 
necessários para a realização do pagamento, no prazo necessário, ou a 
apresentação de documento . incompleto', insatisfatório ou irregular, 
incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor 
integral do contrato, por verificélção. observada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos. Após a notificação da contratada, nos termos 
do disposto na presente alínea , para a apresentação dos documentos, a 
mesma terá o prazo de 07 (sete) dias corridos para apresentá-los, findos 
os quais, incorrerá a contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do 
valor integral do contrato por semana de atraso. A realização, ainda que 
uma única vez., de tal condúta , pode, a critério da autoridade competente 
(Prefeito Municipal) . ensejar rescisão, caso em que, além da multa já 
aplicada, incorrerá a contratada em multa' sancionatória decorrente da 
rescisão, no valor de 10% (dez porcento) do valor do Contrato, sem 
prejuízo das perdas e danos, e de eventuais. sanções previstas na 
cláusula nona, subitens "c" e "d". . . . 
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9. i) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
assinar 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 no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o 
da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dóis) anos até o máximo 05 (cinco) 
anos, sem prejuízo de multa de 10 % (de.z por cento) do valor da sua 
proposta atualizada e das demais cominações legais. 

1 O. IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta 
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 se~á concedida sempre que a 
penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base n0 item anterior. A 
Declaração terá sua publicaçiio na Imprensa Oficial, de acordo com a 
Lei nº. 8.666/93. · · 

Parágrafo Terceiro: Além do previsto acima., pelos motivos que se seguem, 
principalmente, a Contratada estará sujeitá às penalidades tratadas nos incisos 
Ili e IV desta cláusula, cumuladas com multas, tanto moratórios como 
sancionatórias. · 

•' 
1 - pelo descumprimento do prazo de fornecim~nto; . 
li - pelá recusa em atender alguma $Ólicitação· pára correção no fornecimento, 
caracterizada se o · · · · 
atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da 
hora da rejeição; · 
Ili - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e 
prazos estipulados neste Contrato. 

Parágrafo ·Quarto: Além das pehaiidades citad~s. a Contratada ficará sujeita, 
ainda, às demais penalidades referidas ilo · Capítulo IV da Lei Federal nº 
8.666/93 e posteriores alterações. 

Parágrafo Quinto: As,· multa$, ~stabelecidas . pbçlem .ser apl_icadas ,isolada ou 
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20%. (vinte por cento) do valor 
do Contrato ou da Proposta f,tua!izada, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis. 

Parágrafo Sexto: Põder-se'."á deicorüâr dos pagari1enfos porventura devidos à 
Contratada · as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança 
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mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma 
prevista em Lei. 

Parágrafo Sétimo: Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; 
tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar 
com o Município, ou de declaração de inidoneidade, será obrigatória a 
comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO (Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93). 

Cláusula Décima: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o 
presente contrato unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 
78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 

Parágrafo Único: A rescisão ' do presente contré\lto poderá se·r ainda amigável, 
por aconfo entre as partes, na forma do art. 79; ' u ·. da Lei nº. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legi.slação '.' . · . . - . 

DA VINCULAÇÃO {Art. 55, XI, Lei_ 8.666/93) . .... 
,, 

Cláusula Décima Primeira: O presente contrato está vinculado a Dispensa de Licitação. 25/2022. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL {Art. 55,' XII, Lei à~-666/93). 

Cláusula Décima Segunda: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei .nº. 8.666 de· 21/06/93; suas àlterações pela Lei 8742/93, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, Código de 
Defesa do Consumidor, Código Civil a Lei Orgânica e demais normas 
aplicáveis à espécie do Município de Fazenda Rio Grande/PR. 

Parágrafo Único: Os casos omissós serão . r~solvidos à luz da referida Lei e suas alterações,· recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios 
gerais de .Direitos. 

DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA (Art. 55! XUI, Lei 8.666/93). 

Cláusula Décima Terceira: Fica a CONTRATADA obrigada a manter, durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de · habilitação e _qualificação exigidas na 
licitação, devendo atender aós encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente Contrato. 
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DA LEI ANTICORRUPÇÃO. 

Cláusula Décima Quarta: As partes CONTRATANTES comprometem-se a 
observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no 
que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1° de 
Agosto de 2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados 
internacionais: Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 
Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção 
da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de novembro de 2000; a 
Convenção lnteramericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA) -
promulgada pelo Decreto nº 4.41 O, de 7 de outubro de 2002; e a Convenção 
das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas) -
promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. 

Parágrafo Primeiro A CONTRATADA (J. MARCONDES TRANSPORTES 
LTDA) declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes 
e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente 
dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as 
providências para fazer com que seus administradores, funcionários e 
representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada Lei nº 
12.846/2013. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto 
deste CONTRATO, compromete-se perante à ÇONT)~ATANTE a abster-se de 
praticar ato(s) que póssa(m) constituir violação à legislação aplicável ao 
presente instrumento pactuc;1I, incluindo aq1:,1eles descritos na Lei nº 
12.846/2013, em especial no seu artigp 5~. . · 

Parágrafo Terceiro: · Qualquer des.éuniprimento das regras .da Lei 
Anticorrupção e suas regulamenfaç~ési pOr parte· do(a) CóNTRATADO(a), em 
qualquer um dos seus aspectos, p'oderá · ensejar: 1 - Instauração do 
Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava - PAR, nos 
termos do Decreto nº 8.420/2015 e Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com 
aplicação das sanções administravas porventura cabíveis; li - Ajuizamento de 
ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 
18 e 19 da Lei nº 12.846i2013; 

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA obriga-se a conduzir os seus negócios e 
práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos 
legais vigentes no país. 

Parágrafo Quinto: A CONTRATADA declara; pàra todos os devidos fins, sob 
as penas da lei, que a empre$a/organizàção ora qualificada não pratica e nem 
permite que pratiquem, sob $Ua esfera ·de 'atuação, atos contrários às leis, 
normas, regras e regulamentos· vig$ntes no ordér:,amerito jurídico brasileiro, 
que importem lesão à Adriliri'istráção p~bíica N'?éional úu Estrangeira, nos 
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termos do art. 5° da Lei nº 12.846 de 1 ° de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. 
Outrossim, declara que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, 
mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas 
atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. As partes que o que subscrevem reconhecem 
que é verdade. 

DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93). 

Cláusula Décima Quarta: Concorda a CONTRATADA quanto ao foro privilegiado atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro de Fazenda Rio 
Grande, Comarca da Região Metropolitana ·. de . Curitiba/PR, para dirimir 
eventuais questões oriundas .do presente contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justos e contratados,. as partes firmam o presente instrumento, 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o 
que nele ficou convencionado. 

P/ Contratante: 

P/Contratada: 

Fazenda Rio Grande, 25 de maio de 2022. 

.. Jl. c.- Q. rll"" .l d 
rc~ ¼ ntonio 'Marconde~ ilva 

• Prefeito .. 

Procuradora-Geral do Município 
OAB/PR 42.955 
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ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
Dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de transporte escolar, de acordo com a solicitação da 
Secretaria Municipal de Educação. 

2. ESPECIFICAÇÕES 
LOTE 01 
ITEM UN QUANT ESPECIFICAÇÃO 

1 Km 
Rodado 7.000 

2 Km 26.000 
Rodado 

LOTE 02 
ITEM UN QUANT 

3 Km 
Rodado 11 .000 

LOTE 03 
ITEM UN QUANT 

4 Km 
Rodado 110.000 

5 Km 45.000 
Rodado 

LOTE 04 
ITEM UN QUANT 

Km 
6 Rodado 32.000 

Locação de ônibus adaptado com no mínimo 12 
(doze) boxes para cadeiras de rodas, para transporte 
escolar. Com motorista e 01 (um) atendente. Deverá 
ser equipado com elevador para o acesso de 
cadeirantes. Percurso de área urbana - diurno. 

_ Locação dé ônibus com no mínimo 44 (quarenta e 
quatro) lugares para transporte escolar. Com 
motorista e 01 (um) atendente. Com acessibilidade / 
elevador e com no mínimo 01 (um) box para 
cadeirante; Percurso em área urbana - período 
diurno. 

ESPEC-IFICAÇÃO 
Locação de veículo utilitário tipo "Van" com no mínimo 
16 (dezesseis) lugares _para transporte escolar. Com 
motorista e 01 (um) atendente. Percurso em área 
urbana - diurno. 

ESPECIFICAÇÃO 
Locação de ônibus com no mínimo 44 (quarenta e 
quatro) lugares para transporte escolar. Com 
motorista e 01 (um) atendente. Percurso em área 
urbana - período diurno. 
Locação de ônibus com no mínimo 44 (quarenta e 
quatro) - lugares para - transporte escolar. Com 
motorista e 01 (um) atendente. Percurso em área 
rural - período diurno. 

ESPECIFICAÇÃO 
Locação de ônibus com no mínimo 44 (quarenta e 
quatro) lugares para transporte escolar. Com 
motorista, sem atendente. Percurso em área urbana -
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período noturno. 
Locação de ônibus com no mínimo 44 (quarenta e 
quatro) lugares para transporte escolar. Com 
motorista, sem atendente. Percurso em área rural -
período noturno. 

2.1 Quantidade mínima de ônibus com disponibilidade para o atendimento do 
Município de Fazenda Rio Grande: (a empresa deverá dispor de quantidade 
superior a mínima para atendimento de situações de emergência conforme 
item 9.1.14). 

Item / Especificação: 

LOTE 01: 
ITEM 1: ônibus adaptado com no mínimo 12 
(doze) boxes para cadeiras de rodas; 
ITEM 2: ônibus com no mínimo 44 (quarenta e 
quatro) lugares para transporte · escolar. · Com 
acessibilidade / elevador e com no mínimo 01 
(um) box para cadeirante; Percurso em ~frea 
urbana - período diurno. 
LOTE 02: 
ITEM 3 - veículo utilitário tipo "Van" com no 
mínimo 16 (dezesseis) lugares; 
LOTE 03: 
ITEM 4 e ITEM 5: ônibus com no mínimo 44 
(quarenta e quatro) lugares - período diurno com 
atendente; · ·' 
LOTE 04: · · 
ITEM 6 e ITEM 7: ônibus com no mínimo . 44 
(quarenta e quatro) lugares - período noturno 
sem atendente; 

Quantidade 
Mínima: 

1 

5 

1 

31 

12 

2.1 .2 No caso de empresa vencedOra em mais de um lote, esta deverá 
apresentar quantidade· mínima de veículos para cada lote (sendo somado a 
quantidade exigida em cada lote); 
2.2 A licitante classificada eril primeiro lugar, no ato da ssinatura do contrato, 
deverá entregar a documentação a seguir: 
2.2.1 Relação detalhada dos veículos disponíveis para a prestação dos 
serviços, .contendo o tipo do veículo, ano de fabricação (a idade dos veículos 
deverá respeitar o limite previsto na legislação vigente - Lei Municipal 
1069/2015) e sua capacidade de passa.geiros, acompanhada de cópias da seguinte documentação: . . . . .. .. . . 
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a) Certificado de propriedade dos veículos - CRV em nome da empresa ou 
adquiridos mediante contrato particular que lhe garantam a utilização livre e desembaraçada, durante todo o período versado pelo contrato a ser firmado 
com a administração; 
b) Certificado de registro e licenciamento dos veículos - CRLV; 
c) Certificado de apólice de seguro dos veículos, que indenize danos materiais 
e pessoais, contendo cobertura para terceiros, passageiros ou não, por danos materiais e corporais compreendendo danos ' morais,· além do seguro 
obrigatório. Limites mínimos indenizáveis: · 

Danos materiais e corporais R$ 150.000,00 
(passageiros) 
Danos corporais (terceiros) R$ 100.000,00 
Danos materiais (terceiros não R$ 75.000,00 
transportados) 

3. JUSTIFICATIVA . 
A solicitação faz-se necessária, .devido ao cumprimento da legislação LDB 
9394 - Artigo 208 e ~m atendim,ento a Resolução da SEED / PR 777/2013, visando a oferta do 'transporte escolar aos alunos matriculados na rede 
municipal e estadual de ensino. . 
Considerando a revogação da licitação processo Fiy nº 15752/2022 - publicada 
em diário oficial nº 080/2022 no dia 27/04/2022, revogação esta decorrente de esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 
Considerando o pedido de abertura d~ nova licitação tramitando por meio do Fly nº 28669/2022, que até a presente data não houve publicação informando data para a realização do certame licitatório, considerando ainda a provável falta de tempo hábil para a conclusão do processo mencionado, visto o informado pelo setor de licitações da Prefeitura Municipal por meio do Fly nº 
30282/2022 informando que à provável data para a realização da licitação será 
no dia 30/05/2022; . . 
Considerando a Constituição Federal, · a educação é um direito de todos e 
dever do Estado, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, e que, dentre outros, o ensino será ministrado cóm base no princípio da igualdade de 
condições para o acesso e permanência ria escola. 
Considerando que o serviço de transporte escolar é de caráter essencial 
ofertado de forma contínua, faz-se necessário a contratação emergencial a fim 
de evitar a interrupção do serviço, tendo em vista que o atual contrato terá sua vigência expirada em 01 /06/2022.. · · 

4. MODALIDADE DE CONTRAÇÃO 
Dispensa de Licitação. 
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5. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
5.1 Os serviços deverão ser prestados após a assinatura do contrato, com 
início em até 5 (cinco) dias após a emissão da AF (Autorização de 
Fornecimento); 
5.2 A contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos bens, materiais e 
equipamentos necessários a perfeita execução contratual. 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
6.1 Passagens e despesas com locomoção: 83,477,493, 494, 495, 540 e 597 

Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica: 85, 479, 496, 497, 498, 505, 506, 507, 
518,519,542,599,615 e 616. 

7. TEMPO DE VIGÊNCIA 
7.1 A vigência do contrato deverá ser de 90 (noventa) dias a contar da data de 
sua assinatura, ou até que seja concluído processo lictatório em andamento -
Fly nº 28669/2022. 

8. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 
8.1 A Contratada obriga-se a: 
8.1.1 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os . acréscimos e as 
supressões que se fizerem necessários, nos termos da legislação vigente; 
8.1.2 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e 
de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais; 
8.1 .3 Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz 
respeito ás obrigações fiscais, trabalhistas, sociais, previdenciárias e todos os 
demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto deste 
instrumento; 
8.1.4 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais 
e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros; 
8.1.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos 
serviços a serem executados, de conformidade com as normas e 
determinações em vigor; 
8.1.6 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações 
da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, 
quando for o caso; · · 
8.1. 7 Prestar os serviços de transpo'rte escolar rigorosamente de acordo com 
as especificações contidas no contràto e anexos, sób pena de aplicação das 
sansões previstas. Se o serviço prestado estiver em desconformidade com as 
especificações, todas as despesas e os eventuais danos de qualquer natureza 
decorrentes serão atribuídos a Contratada; · · · 
8.1.8 Relatar à Administração toda e qualquer irreg_ularidade verificada no 
decorrer da prestação dos serviços; . 
8.1.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
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permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
8.1.1 O Possuir número de veículos suficiente para o atendimento, conforme 
item 2.1, sendo que a distribuição dos veículos (quantidades/ rotas e horários) 
ficam a critério da Contratante conforme acordado entre a Secretaria 
interessada e empresa vencedora do certame, após a assinatura do contrato; 
8.1.11 Utilizar ônibus com todos os equipamentos de segurança instalados 
(tacógrafo, cintos de segurança em número igual ao de passageiros, extintores 
de incêndio ... ), todos funcionando adequadamente, com faixa horizontal de 
aproximadamente 40 cm (quarenta centímetros) de largura, em toda extensão 
da carroceria, situada a meia altura, pintada com tinta amarela, na qual constará o dístico "Escolar'', em letras pretas; 
8.1.12 Licença para trafegar emitida pelo órgão municipal de trânsito. (de 
acordo com a legislação vigente - Lei Municipal 1069/2015); 
8.1.13 Arcar com todas as despesas relçitivas à combustível, troca de óleo, 
lubrificantes, e demais suprimentos necessários ao fiel cumprimento do objeto; 
8.1.14 Manter os veículos em perfeita$ condições de uso, de forma a não 
causar prejuízos ao andamento das atividades educacionais. Caso algum 
veículo apresente defeito, este deverá ser substituído por outro no período aproximado de 30 (trinta) minutos; _ . · · 
8.1.15 Responder, direta ou indiretamente; por . qµâisquer dan·os causados ao Contratante, e aos passageiros ou a terceiros, p,or ·do.lo ou GUlpa; . . 
8.1.16 Ma.nte,r . durante . toda à. execução l · vigênçia do contrato, em 
compatibilidade com as obrig~çõ~s assur:n,idas, _todas as condições de habilitação e qualificação exigidás · na. licifaç_ã9, êstando em· dia quanto a sua Regularidade Fiscal; · . ·· _· ·_ _ _ ·. ·-. · · _ · · . 
8.1.17 Não transferir a terceiros, p'br· qualqu.er fc;mna; nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas; nem ~ul:>c9ritratar qu.alqu~r das prestações a que 
está obrigada, exceto na~ condições previstas ho Tetmo de .Referê'ncia ou na minuta de contrato; .. - . ' . . .-· ... . · ... . . . . . 
8.1.18 Dos horários: 
a) Cumprir os horários e rotas fixados p~lo Contratante após a asiinatura do contrato; _ · · . ·.. · 
b) Apresentar os veículos no !óca1 indicado peló éot1tratante com no mínimo 10 
(dez) minu,os de antecedência do_horá.rià programado para a viagem,· com 
adequada higienização intemi;i e todos os iténs que ·garantem a segurança e bem estar dos p_àssageiros; . ' . . . . .. '. . ·. .. . . . . 
8.19 Dos condutores: . . _ . __ . , _ .. , _ _ . 
a) Disponibilizar condutqres rn~ióres. de 21· (vinte' e um) anos coni habilitação para dirigirveículos na categorial<P'' 'e'_'.''E'; . ' . . . ' . 
b) Apresentar os condutores devi'danienté uniformizados, com identificação; 
c) ·Efetuar o ernbàrque e desembarque conforme os pontos estabelecidos, não 
sendo permitida a parada fora destes; 
d) Não transportar passageiros em pé; 
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8.20 Em caso de situação de emergência, edemia ou pandemia (com motivos 
devidamente comprovados), fica a CONTRATADA obrigada a seguir / cumprir 
os protocolos sanitários estabelecidos; 
8.21 Entregar juntamente com a nota fiscal relatório detalhado da prestação 
dos serviços, contendo o nº da rota, a quantidade de veículos utilizados para 
cumprir o etinerário, a (s) instituição (ões) atendida (s), percurso e 
quilometragem/ dia de acordo com o ANEXO li. 

9. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUALMENTE: 
9.1 
Lote 1 

Rota 1 
Educaç 

12 

ão 12 
Especial 

Cadeira 
nte 

12 

Bairro 
Nações, 
Gralha Azul 
para as E. E. Liria 
seguintes Micheleto, E. E Manhã 
escolas: E. Olindamir 
M. Arnaldo 
Busato, E. M. 
26 de· Janeiro 
Bairro 
Nações, 

· Gralha· Azul, 
Bairro 

1. 

Eucaliptos E. E. Liria Intermediário -

23 

para as Micheleto, E. E saída da 45 seguintes Olindamir, E. E Manhã\entrada 
escolas: E. Ceep . da tardé 
M. Maryli, E. 
M. Arnaldo 
Busato, E. M. 
26 de. Janeiro 
Bairro 
Nações, 
Gralha Azul, 
Bairro E E. L" .. 
E 1. t . . . ma 

uca 1p os M" h I t E E . . 1c e e o, . -r d para as 01. d . E E ,ar e . t .m amIr, . segum es C eep escolas: E. 
M. Maryli, E. 
M. Arnaldo 
Busato, E. M. 

34 

Ônibus 
Adaptado 
com 12 
box- Com 
Atendente 
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Leste 1 

4 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

26 de Janeiro 

Bairro 
Nações, 
Bairro 
Eucaliptos, B . N _ 
G F.ld airro açoes, reen , , B . E M a,rro 
V~ldinéia, · Eucaliptos, Manhã 
Escola Green Fild, E. 

E. Olindamir Municipal. 
Arnaldo, E. . 
M. 26 de 
Janeiro 
Bairro 
Nações, 
Bairro 
Eucaliptos, 
Green Fild, Bairro Nações, 1 t d", -
E M B . n erme ,ano 

28 

. . a,rro ;d d 
V ld. , . E 1· t . sa, a a 43 a 1ne1a, ·uca 1p os, M h-\ t d 
P , t . M. h G. F"ld E an a en ra a a na 1n a reen · , , . d t d 
E. 1 E 01· d · ª ar e sco a -· 1n amir 
Municipal. 
Arnaldo, E. 
M. 26 de 
Janeiro 
Bairro 
Nações, 
Bairro 
Eucaliptos, 
Green Fild, 
E. M. 
Valdinéia, 

1 Pátria Minha 
Escola 
Municipal. 
Arnaldo, E. 
M. 26 de 
Janeiro 

Tarde 29 

Ônibus 
Convencion 
ai - Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 
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Rota 3 -
Classe 
Especial 
Leste 2 

Rota 
Classe 
Especial 
Oeste 1 

4 

4 

4 

Prefeitura ,vh.1nicjpatd~ Faze,nda .Rio Grande 
. . . 'coorden~çã~ de Contrato~ 

Dispens~ c:le Licitação 25/2022 

Bairro 
Nações, 
Gralha Azul 
para as 
seguintes 

Manhã escolas: E. 
M. Valdineia, 
E. M. Marylie, 
E. M. 26 de 
Janeiro 
Bairro 
Nações, 
Gralha Azul, 
Bairro Veneza 
para as Intermediário seguintes -

saída da escolas: E. Manhã\entrada M. Valdineià, da tarde E. M. Marylie, 
E. M. 26 de 
Janeiro, E. 
M. Arnaldo 
Busato 
Bairro 
Nações, . 
Gralha Azul, 
Bairro Veneza 
para as 
seguintes 

Tarde escolas: E. 
M. Marylie, E. 
M. 26 de 
Janeiro, E. 
M. .Arnaldo 
Busato 

Total 

Bai.rroBairro Colégio 
Iguaçu , Estadual 
Santa Bayard Osna, Manhã 
Terezinha e E. E. Jorgue 
Estados para Andriguetto 

26 

43 

25 

94 

29 

Ônibus 
Convencion 
ai - Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Convencion 
ai - Até 44 
Lugares 
Com 
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as seguintes Atendente 
escolas: 
Escola 
Municipal. 
Santa 
Cecília, 
Escola 
Municipal. 
Gabriel 
Sampaio, E. 
M. Nossa 
Senhora de 
Fátima, 
BairroBairro 
Iguaçu ' Santa 
Terezinha e 
Estados para 
as seguintes 
escolas: Colégio Escola 
Municipal. Estadual Intermediário -Bayard Osna, Santa E. E. Jorgue saída da 47 Cecilia, Manhã \entrada 
Escola Andriguetto, E. da tarde 
Municipal. E. Abílio 
Gabriel Lourenço 
Sampaio, E. 
M. Nossa 
Senhora de 
Fátima, E. M. 
Joaquim 
Matsumoto 
BairroBairro 
Iguaçu ' Santa 
Terezinha e 
Estados para 
as seguintes Colégio 
escolas: Estadual Abilio Tarde 26 
Escola Lourenço 
Municipal. 
Santa 
Cecilia, 
Escola 
Municipal. 
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Classe 
Especial 
1 Oeste 
2 

4 

4 

4 
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Gabriel 
Sampaio, E. 
M. Nossa 
Senhora de 
Fátima, E. M. 
Joaquim 
Matsumoto 

Santa Maria; 
Estados; 
Santa 
Terezinha; 
Bairro Iguaçu 
, para Escola 
Municipal 
Alcides, 
Escola 
Municipaf 
Amado, ·· 

· Escola 
Municipal 26 
de Janeiro. 
Santa Maria; 
Estados·· 

. . ' 
Santa 
Terezinha; 
Bairro Iguaçu 
, para Escola 
Municipal 
Alcides, 
Escola 
Municipal 
Amado, 
Escola 
Municipal 26 
de J,é!·neiro. 
Santa . 
Terezinha;_ 
Bairro. Iguaçu 
, pará 'Escola 
Munidpâl 
Àlcid~s. E. M. 
Arnaldo, -

Total 102 

Manhã 27 

Intermediário -
saída da 44 Manhã\entrada 

. da tarde 

Tarde 39 

Ônibus 
Convencion 
ai - Até 44 
Lugares 
Com · 
Atendente , 
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Rota 6-
Educaç 
ão 
Especial 
-APAE 

Lote 2 

Rota 
Educaç 
ão 
Especial 

Curitiba 

4 

4 

16 
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Escola 
Municipal 26 
de Janeiro. 

Total 

Bairros 
Fazenda 
Grande para 
APAE 
Todos os Intermediário -Bairros da saída da Fazenda Rio Manhã \entrada Grande para da tarde APAE 
APAE . para 
Todos os 
Bairros da Tarde 
Fazenda Rio . . 
Grande 

Total 

Todos os 
Bairros de 
FRG, para 
Colégio 
Estadual Manhã 
Amcip; 
Renascer; 
Ecumênica; 

28 
Ônibus 
Convencion 
ai - Até 44 
Lugares 

55 Com 
Atendente 
com 1 box 
para 
cadeírante. 

47 

130 

68 

Nilza Tartuce. VAN com 1---------,1---- --- -+-li-o_d_o_s _ __ o_s-+--- -------+-------i ~~~gares -

Bairros de Atendente 

16 

FRG, 
Colégio 
Estadual 
Amcip; _ 

para I t d. , . n erme Iano 

Renascer; 
Ecumênica; 
Nilza Tartuce. 

saída da 70 Manhã\entrada 
da tarde 
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Rota 1 

Rota 2 

16 

4 

4 
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Colégio 
Estadual 
Amcip; 
Renascer; Tarde 72 Ecumênica; 
Nilza Tartuce 
para Todos os 
Bairros. 

Total 210 

Bairro Bairro · Gralha Gralha Azul 
para Escola 

Azul · _para 
Municipal Colégio Manhã 29 

Estadual Anita Maryle S. Canet Ferri 
Bairro Bairro Gralha Ônibus 
Gralha Azul Azul. Intermediário - Convencia 
para Escola . pa_ra saída da nal -Até 44 
Municipal Colégio Manhã\entrada 40 Lugares E~tadual " : Anita Maiyle S. da tarde Com 
Ferri .. Canet 

Atendente 
Escola Colégio M_unicipal Estad1,Jal Ánita Maryle S. Canet para Tarde 38 Ferri para Bairro Gralha Bairro 
Gralha Azul. Azul. 

Total . 107 

Gralha Azul Bairro 
para · Escola Azul · para Ônibus 
Municipal Colégio Manhã 29 Convencia Maryle s . Estàduál Liria rvL nal _ Até 44 Ferri Nichele 

>-----l-G-ra_l_h_a_A_zu- l-+-B-a~i-rr_o __ G_r_a~lh~á-1--l-n-te_r_m_e_d-iá-r-io ___ ,____,Lugares 
Com 

4 para Escola Azul para saída · da 36 Atendente 
Municipal Colégio Man_hã\entrada 
Maryle . · S, Est~du_al Liria M;. da.tarde . · 
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Rota 4 

4 

4 
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Ferri · Nichéle · 
Escola c 

1 
•. 

Municipal Eotedg10 1 L. . M M I S s a ua ma . 
F ª~ e · Nichele para Tarde 
B

e~n para Bairro Gralha 
a1rro !Azul 

Gralha Azul. . . 

BairroGralh Bairro 
a Azul para Azul . 
Escola Colégio 
Municipal Estadual 

para 

Antônio Olindàmir Merlin 
Balda Claudino 

Total 

Manhã 

36 

101 

31 

Bairro . Bairro Gralha Ônibus · Gralha Azul Azul para Intermediário - Convencia para Escola Colégio .. _saída_ da 45 nal _ Até 44 Municipal Estadual Manha\entrada 
Antônio Olindamir Merlin da tarde Lugares 
Balda . Claudino' Com 1------+-----~-----+--------+----1Atendente Escola . Colégio 

4 

Municipal Estadual 
Antônio Olindamir Merlin ~- d · · · · ,ar e Baldan para Claudino, para 37 
Bairro Bairro . Gralha 
Gralha Azul. Azul. 

· Total 113 

Bairro 

G · Ih A I Azul, .e Bairro 
· ra ªE . : zul Jardim .·. Veneza para sco a ·· . · M . . . 1 GoJornal ·· para Manhã 28 Ônibus · urncipa . Colégio Convencia 
Maryle S. Estadual nal - Até 44 Ferri Anderson Lugares 

Rangel Com >-------+------+-------+--------+----< Gralha Azul Bairro Gralha Intermediário - Atendente 
para Escola Azul,. · :e Bairro saída · da 35 Municipal . Jardim · Veneza Manhã\entrada 
Maryle . S. Colonial para da tarde 

4 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio .Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 28 



4 

., 

.:ÍÚtlO'S' 1--===·· .::..i&.iiib· ' 

. Prefeitura Municip~I de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Ferri Colégio 
Estadual 
Anderson 
Rangel 
Colégio 
Estadual 
Anderson 
Rangel para 

Escola Bairro Gralha 
Municipal Azul, · e Bairm ·,· 
Maryle S. Jardim Veneza ,. d 
F . C 1 . 1 B . ,ar e em para o ama . airro 
Bairro Jardim .. Veneza 
Gralha Azul. para Colégio 

Passo 
Amarelo 

Estadual Anita 
Canet e Colégio 
Estadual 
Olindamir. 

para Escola Passo Amar~lo 
Municipal para · Colégio 

Total 

38 

4 Generoso, Estadual Manhã 48 

Rota 5 

4 

4 

Escola Andersen 
Municipal Rangel 
Francisco 
Quirino 
Passo 
Amarelo 
para Escola Passo Amarelo I t d., . 
M . . 1 C 1, . n erme ,ano -umc1pa para o eg10 
Generoso, Estadual saída da 56 
Escola Andersen Manhã\entrada 
Municipal Rangel 
Francisco · 
Quirino 
Escola 
Municipal Colégio 

Estadual Generoso, 
Escola 
Municipal 
Francisco 

Andersen 
Rangel para 
Passo Amarelo 

da tarde 

Tarde 45 

Ônibus 
Convencia 
nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio <frande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 29 



Rota 6 

Rota 7 

Prefeitura Muni-cipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Quirino para 1 

Passo 
Amarelo 

, -__ . \ 1, ·• 

Total 

Passo Amarelo 
para . · Colégio · 
EstadUal' ' · · Manhã 
Andersen 

149 

48 

f------+------1-R_a_ng=--e_l ___ --1-______ 1--~ Ônibus 
Passo Amarelo I t d., . Convenc1·0 C 

1 
, • n erme 1ano -

para O egio saída da nal - Até 44 
Estadual Manhã\entrada 62 Lugares Anderson 
Rangel . . da tarde Com f------+------1-.:__-=--'-'-'--~-i--:..-'-'-'-~-----1--~Atendente Colégio 

4 

Estadual 
Anderson Tarde 52 
Rang~I para 
Pass.o Amarelo. 

C d , . Bairrá . Estados on omm10 · C 1. . 
P . para • · o eg10 

araiso Estadual Abílio Manhã 
para Escola L .. · dos 1 

M . . 1 ourenço I unic1pa S • t · . · , 
Santa anos 
Cecília Ônibus f------+------1--------1--'--------1--~convencio Condomínio . . . . • 
P. . - . Bairro . Estados-1 .. t d., . nal - Até 44 ara_1.so .·. · · . . C 1, . . n erme 1ano Lugares . , E .. 1 para o eg10 'd · d para scoa E fd '/ AbT .sai a a 34 C Munieipai • s. ª ua · · d1 10 Manhã\entrada · · om Santa Lourenço os da tarde Atendente 
Cecília . Sa~tos 

4 

26 

4 

Escola Colégio · 
Mµnicípal . Estadual Àbiiio 
Santa - .. Louren·ço dos Tarde 29 
Cedi.ia para Santos para 
Condomínio Bairro Estados. 

Rua Jacarandá, 300- Nações..:. Fazenda Rio},rande/PR-: C~P B382Ô-O0Ó- Fone/Fax (41) 3627-8500 30 



Rota 8 

Rota 9 

4 

4 

4 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
•. Coordenação de Contratos 
Dispensa de Licitação 25/2022 

Jardim 
Paraíso. 

Bairro Santa 
Maria e Bairro 
Estados para 
Colégio 
Estadual Abílio 
Lourenço dos 
Santos Colégio 
Estadual Cunha 
Pereira 
Bairro Santa 
Maria .- e Bairro 
Ésta·dos · para 
Colegio 

Total 

Manhã 

.• 

Intermediário -
saída da Estadual Abílio Manhã\entrada Lourenço dos 

Santos Colégio da tarde 

Estadual Cunha 
Pereira 
Colégio 
Estadual Abílio 
Lourenço dos 
Santos Colégio 
Estadual Cunha Tarde 
Pereira para · 
Bairro Santa 
Maria e Bairro 
Estados. 

Estados 
Spazio para Colégio 

Total 

Verde para Estadual Cunha M. h·. -
E I P . · C 1, . an a sco a . ereira · o egI0 
Municipal Estadual Susi 
Rúbia Mara. Cristine 

89 

21 

30 

28 

79 

29 

Ônibus 
Convencia 
nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

dõ 

Ônibus 
Convencia 
nal - Até 44 
Lugares 
Com f----+-----f-----'-----+---- --+------1 
Atendente Condomínio Bairro 

Spazio para 
Estados Intermediário - 43 Colégio saída da 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda R(o .Grande/P~-GEP 83820-000_: Fone/Fax (41) 3627-8500 31 



4 

Prefeitura Muriicip•al de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Verde para Estadual Cunha Manhã\entrada 
Escola Pereira Colégio da tarde 
Municipal Estadual Susi 
Rúbia Mara. Cristine 
Escola c 1, • 
Municipal O egio 
R , b. M Estadual Cunha u 1a ara p . c· 1, . ereira o eg10 "T'. d para ,ar e 
Condomínio Estadual Susi 

Cristine para 
Spazio Bairro Estados. Verde. 

Bairro 
Jardim Veneza. 

Total 

Veneza · Bàirro Manhã 
Gralha Azul pàra 

33 

105 

30 

1--------1---------1-C_E_E~P_. -------l-------1----~ônibus 
Br. 116 Bairro I t d", . Convenc1·0 · · . . n erme 1ano -

Rota 10 4 
Jardim Veneza. 'd d nal _ Ate' 44 

1
,, B . . sai a a 32 . veneza airro Manhã\entrada Lugares 

. Gralha Azul para d t . d Com CEEP: . a ar e 1-------1---------1-------'---+---------1--~Atendente CEEP . para · Br. : 
1r5 · ; Bàirro · ·· 
Jardim Veneza Tarde 36 
Bairro Gralha .· 
Azul. 

Bairro 
Maria, · Bairro 

Rota 11 

EstadosSanta Manhã 25 Ônibus Terezinha, : 
Convencia Iguaçu para nal - Até 44 CEEP. >----+-----1-------+---------+------1Lugares Bairro Santa I t d", · Com 

M . 8 . n erme 1ano 
ana, . airro · 'd d · Atendente E t d S · t , sai ª · ª 28 · 5 ª os an ª · · Manhã\entrada . - · 

Jerêiiriha, d t d _., a ar e lgúaçµ ,: p_ara . · 

4 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio Grande/PR.:.. CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 32 



4 

4 

Rota 12 4 

4 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de l.i&itação 25/2022 

CEEP. 
CEEP para 
Bairro San.ta 
Maria, Bairro T. d 
EstadosSanta ar e 
Terezinha, 
Iguaçu. 

. Total 

Bairro Nações, 
Chácara Puc, 
Av. das 
Industrias, 
Bairro 
Eucaliptos. para Manhã 
Colégi_o 
Estadual Lucy 
Requião Cqlégiq . 
Estadual · Decio 

. Dbssi: 
Bairro Na,ções, 
Chácara PÜc, 
Av. das 

Intermediário -

39 

92 

28 

Industrias, 
Bairro 
Eucaliptos. 
Colégio 

saída da 34 para Manhã\entrada 
Estadual Lucy da ta rde 
Requião Colégio 
Estadual D~cio 
Dossi: 
Colégio 
Estc;1dual Lucy 
Requião Colégio 
Estadual Decio 
Dossi. para 
Bairro Nações, Tarde 
Chácara Puc, 
Av. das 
Industrias, 
Bairro 
Eucaliptos. 

Total 

32 

94 

Ônibus 
Convencia 
nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 33 



Rota 13 4 

4 

Rota 14 4 

4 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Bairr Green B . . airro 
F1eld para Field 
Escola C 1 • • 
M . . 

1 
oegI0 

unic1pa E t d 1 . s a ua Mano A. 0 . 
Pelanda ossi 
Bairro B . . aIrro 
Green F1eld Field 
para Escola C 1• . M .. 1 oegI0 

u~ic,pa Estadual 
Mano A. 0 . 
Pelanda oss, 
Escola Colégio 
Municipal Estadual 
Mario . A. Dossi 
Pelanda Colégio 
para Bairro Estadual 
Green Field Dossi 

Bairro . Bairro 
Green F1eld Field 
para Escola C 1 •.. . 
M . . 1 oegI0 

unicipa Estadual 
Arnaldo · 
Busato Requião 
Bairro B . . . airro • 
Green F1eld Field 
para Escola C 1, . M .. 1 oegI0 
Ar~:~~a Estadu~I · 
Busato Requião . 
Escola Colégio 
Municipal . . Estadual 
Arnaldo R · . _ 
Busato para Be~uiao · . airro 
Bairro F ld 
Green Field. ,e 

Green 
para 

Décio 
Manhã 

Green I t d., . n erme ,ano -

20 

para , sa1da da 29 
0 , . Manhã\entrada 

ecio da tarde 

Décio 
para Tarde 

Décio 

Green 
para 

Total 

Manhã 
Lucy 

Green I t d., . n erme ,ano -

21 

70 

20 

para . 'd . d . sai a a 29 
l . Manhã\entrada ucy · • da tarde 

Lucy 
para Tarde 

Green 
21 

Ônibus 
Convencia 
nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Ônibus 
Convencia 
na! -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 34 
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4 

Rota 15 4 

4 

Rota 16 4 

Prefeitu~a Municipal de Fazenda Rio Grande 
. Coordehação de Contratos . 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Chácara 
Puc, Av. das 
Industrias, 
Bairro 
Green Field 
para Escola 
Municipal 
26 de 
Janeiro. 
Chácara 
Puc, Av. das 
Industrias, 
Bairro 
Green Field 
para Escola 
Municipal 
26 de 
Janeiro. 
Escola 
Municipal 
26 de 
Janeiro para 
Chácara . 
Puc, Av. das 
1 nd lJstrias, 
Bairro 
Green Fi.eld. 

Fazenda 
Iguaçu 
Patria 
Minha para 
Escola . 
Municipal 
Alcides 
Maria 
Pelanda, 

· Escola , 
Municipal · , · . / · · · 
Arnaldo, . 
Escalá 

Manhã 

Intermediário -
saída da 
Manhã\entrada 
da tarde 

Tarde 

Total 

Manhã 

19 

30 

19 

68 

19 

Ônibus 
Convencia 
nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Ônibus 
Convencia 
nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500 35 



4 

4 

Prefeitura Munãcipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Municipal 
26 de 
Janeiro. 
Fazenda 
Iguaçu 
Patria 
Minha para 
Escola 
Municipal 
Alcides 
Mario 
Pelanda, 
Escola 
Municipal 
Arnaldo, 
Escola 
Municipal 
26 de 
Janeiro. 
Escola 
Municipal 
Alcides 
Mario . 
Pelanda, 
Escola 
Municipal 
Arnaldo, 
Escola 
Municipal 
26 de 
Janeiro para 
Fazenda 
Iguaçu 
Patria 
Minha. 

Passo 
Amarelo 

Intermediário -
safda da 25 Manhã\entrada 
da tarde 

Tarde 19 

Total 63 

Ônibus 
Convencio 

Q 

para .Escola Manhã 55 nal -Até 44 Municipal 
Lugares Alô 

Guimarães Com 
Passo Intermediário - 70 Atendente 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio.Graf!delPR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 36 
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Rota 18 

Rota 19 

4 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação. de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Amarelo 
para Escola 
Municipal 
Alô 
Guimarães 
Escola 
Municipal 
Alô 
Guimarães 
para Passo 
Amarelo 

Bairro 

saída da 
Manhã\entrada 
da tarde 

Tarde 

Total 

Bairro M h-
E 1. t an a uca Ip os para 
CEEP 

56 

22 

Ônibus f----+----------J--------+-~-----+------1 Bairro Nações, Intermediário - Convencia 
Bairro saída da 28 nal - Até 44 
Eucaliptos para Manhã\entrada Lugares 
CEEP da t.arde Com t------+-------+-C_E_E_P ___ p_a_r_a-+--------+--------<Atendente 

4 

Condomínio 
Jardim 

Bairro ·· Nações, Tarde 
Bairro 
Eucaliptos. 

Veneza Bairro Estados 
paraíso, e para , · Colégio 

28 

Monte Bello Estadual Abílio Manhã 25 Ônibus 
para Escola Lou.renço dos Convencia 
Municipal Santos . nal - Até 44 
Joaquim K. Lugares 
Matsumoto Com t-------+---------<---~-----+--------+-------< Condomínio Bairro · Estados 

1 
... t. • d", . Atendente Jardim . . . 'C , ,, . n erme ,ano 

pa~a . · o e~~o saída : · da ,.-
. Veneza · Estadual Ab1ho M h-\· t d 41 

d an a en ra a paraíso, e Lourenço os da tarde 
Monte Bello Santos 

4 

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda· Rio Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 37 



Rota 20 

Rota 21 

4 

Prefeitura Municipal -de Fazenda Rio Grande . . . . 

Coordenação de Contratos 
Dispensa de Licitação 25/2022 

, •.' ·. . . . 

para Escola 
Municipal 
Joaquim K. 
Matsumoto 
Escola 
Municipal 
Joaquim K. C 1, . M oeg10 

atsumoto Estadual- Abilio 
para 
Condomínio Lourenço dos Tarde . 
Jardim Santos para 
Veneza Bairro Estados 

paraíso, e 
Monte Bellp 

Total 

Bairro · M h-. . , an a 
Eucaliptos para 
CEEP 
Bairro Nações, Intermediário -

30 

20 

Bairro 
Eucaliptos 
CEEP 

saída da 27 para Manhã\entrada 
da tarde 

Ônibus 
Convencia 
nal -Até 44 
Lugares 1-- -t-----1--------+-------+-----1Com Colégio .. 

4 

4 

, Estadual. ' fa..bil10, .. . . Atendente 
Lourenço · · dos · . 
Santos dos Tarde 

Br 116 
Pedágio, Jd 

Santo.s para 
Estados 

Veneza B,r 116 Pedágio, 
para Escola Jd Veneza para 

Total 

Municipal Colégio Manhã 
Quirino Estadual . 
Escola Andeson Rangel 
Municipal 
Generoso. 

20 

67 

25 

Ônibus 
Convencia 
nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Rua Jacai-andá;, 300- Nações- Fazenda Rio Grande/PR- CEP. 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 38 



4 

4 

Rota 22 4 

4 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Br 116 
Pedágio, Jd 
Veneza Br 116 Pedágio, 1 t d., • n erme 1ano 
para Escola Jd Veneza para 'd d 
M . . 1 c I' . sai a a 49 

u~!cipa O egio Manhã\entrada 
Qumno Estadual d t d a ar e Escola Andeson Rangel 
Municipal 
Generoso. 
Escola 
Municipal 
Quirino Colégio 
Escola Estadual 
M . . 1 Andeson Rangel T. d 38 umc1pa para . Br 116 ar e 
Generoso Pedá io Jd 
para Br 116 9 . ' 
Pedágio, Jd Veneza. 
Veneza. 

Passo Amarelo, · 
Rio Abaixo para 
Escola 

Total 

Municipal M h-
Q . . E I an a umno sco a 
Mun·icipal 
Generoso 
Salustiano 
Passo Amarelo, 
Rio Abaixo para 
Escola Intermediário -

112 

43 

Municipal . . . · . saída da 59 Quirino Escola Manhã\entrada 
Municipal da tarde 
Generoso 
Salustiano 
Passo Amarelo, 
Rio Abaixo para 
Escola 
Municipal . . d 
Q . . E 1. 1ar e uinno sco 
Municipal 
Ge.neroso 
Sàlustiano 

46 

Ônibus 
Convencio 
nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio .Grapde/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 39 



Rota 23 4 

4 

Bairro 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Bairro 
Samambaia, e 
Desvio do 
Pedagio 29. M h-
para Colégio .. an ª 
Estadual 
Anderson 
Rangel 
Bairro _ Rural 
Samambaia, e 
Desvio · do Intermediário 

41 

Pedagio · · 29. sáída · da 
66 para Colégio Manhã\entrada 

Estadual da tarde 
Andersen 
Rangel 
Bairro Rural 
Samambaia, e 
Desvio do 
Pedágio . 29. -r: d · · · · · , . ,ar e 
para .. . Coleg10 . 
Estad.ual 
Anderson 
Ran,gêl . , 

44 

Ônibus 
Convencia 
nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Gralha Azul ~zul . · para 
para Escola Colégio Manhã 30 
Municipal Estadual · Ani.ta Ônibus 
Marista Çanet 

f-----+------i,;___c_-----'--------+-------+------1 Convencio 
Bairro Bairro - Gralha I t d", . 1 • 

Rota 24 Gralha Azul Azul , para n ~rme ,ano - na - Ate 44 
E I C 1

, . sarda da 46 Lugares 
para sco ª 0 egro Mâhhã\entrada Com 
Municipal ., · E:$tadual · Anita d t d · Atendente M . . G . , .. . a . ar e .. ansta '._ , .·· -- aqet / . • :·, . ''. :1, 
Báirro ·. · . ·· óalêgfü:, 
Gralha Azu l' Ésta.ãÚal , Ani{~-Tarde .. 35 
para Escola Canet para 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio Gi-a~de/PR:... CEP 83820-000 Fonel!=ax (41) 3627-8500 40 
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Rota 25 4 

4 

· Prefeitura Mun'iêipal :de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Municipal 
Marista 

Bairro 
Azul. 

Gralha 

Bairro Bairro Gralha 

Total 

Gralha Azul Azul . para 
para Escola C 1• . M h-
M . . 

1 
o eg,o an a 

urncrpa E t d I Lº . M 
Antônio ª ua ma · 
Balda Nrchele 
Bairro . 
G Ih Az I Bairro Gralha I t d. , . 

111 

24 

ra a u Azul n erme ,ano -
E I para 'd para sco a C 

1
• • sa, a da 34 M . . 1 o egro M h-\ t d urnc,pa E t d I L. . M an a en ra a 

A t A . s a ua ma . d t d n orno N' h. 1 . a ar e 
Balda · ,c e e · · · 
Escola 
Municipal Colégio . . 
A tA . Estadual Lma M. 

n orno Nichele para Tarde 
Ba~dan para Bairro Gralha 
Bairro Az~I 
Gralha Azul. 

Bairro B . . arrro 
Green F1eld Field 
para Escola C 

1
• . M . . 

1 
o egro 

u~rcrpa Estadual 
Mano A. 0 . 

.Green 
para 

Décio 

Total 

Manhã 

35 

93 

20 

Ônibus 
Convencio 
nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Pelanda oss, 
~---+----~ f-c--------+--------+--- ---1Ônibus 

Bairro . Bairro Green I t dº, . Convencio 

Rota 26 
Green . Freld Field n erme ,ano nal _ Até 44 E I para sa'rd·a· da para scoa C 1: . . 29 L 
M . . 1 o egro M h-\ t d ugares u~1c1pa Estadual . 0 , . an a en ra a Com 
M A ecro da tarde 
p:i~~da : Dàssi Atendente 

4 

Escola Colégio 
Municipal Estadual Décio 

4 Mario A. Dossi para Tarde 21 
Pelanda Bairro Green 
para Bairro Field 

Rua Jacarandá, 300 - Nações - i=aienda Rio Grande/PR- CEP 83820:000- Fone/Fax (41) 3627-8500 41 



Rota 27 4 

4 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

. Dispensa de Licitação 25/2022 

Green Field 

Bairro 8 . 
G F. ld a:rro reen 1e Field 
para Escola C 1, . 
Municipal . Eotedg10 1 
A. .1d s a ua rna o 
Busato Requião 
Bairro 8 . · . aIrro 

para 
Manhã 

Lucy 

Green I t d., . • - n erme Iano -

20 

Green F1eld Field 
para Escola C 1 •. M . . 1 oegI0 

para , sa1da da 29 
L Manhã\entrada unicIpa E t d 1 . Arnaldo s ª ua - ucy . . da tarde Busato Requião 

Esco!a Colégio 
Municipal Estadual 
Arnaldo R ._ 
Busato para Be~uiao . aIrro 
Bairro _ Field 
Gr~en F1eld. . 

Lucy 
para Tarde 

Green 

; Total 

Estado 1 e 2, 
Santa Maria M h-
para CE JOão an ª 

21 

70 

31 

Ônibus 
Convencio 
nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Andràde Ônibus 1-----+------1--------f-------+---jConvencio 
Rota 28 

Educaçã 

Intermediário -
Estado, 
Maria. 

Santa saída da 31 
Manhã\entrada 
da tarde 

Estado! .• · Santa T: d 
M
. . . ,ar e . ;:ma. 31 

Total 93 

Manhã 13 

nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 

Convencio 
nal -Até 44 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 42 



o Infantil 

44 

144 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Green Field 1 

Lugares 
para Escola Com 
Municipal Atendente 
Alcides 
Mario 
Pelanda, 
Escola 
Municipal 
Arnaldo, 
Escola 
Municipal 
26 de 
Janeiro. 
Fazenda 
Iguaçu 
Bairro 
Green Field 
para Escola 
Municipal 
Alcides Intermediário -
Mario saída da 27 Pelanda, Manhã\entrada 
Escola da tarde 
Municipal 
Arnaldo, 
Escola 
Municipal 
26 de 
Janeiro. 
Fazenda 
Iguaçu 
Bairro 
Green Field 
para Escola 
Municipal 
Alcides 
Mario 

Tarde 23 Pelanda, 
Escola 
Municipal 
Arnaldo, 
Escola 
Municipal 
26 de 
Janeiro. 

Total 63 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 43 
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Rota 
Leste 

Rota 
Oeste 

4 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Bairro M h-
E 1. t an a uca Ip os para 
CEEP. 
Br. 116 Bairro 
Jardim 
VenezaVeneza Intermediário -

22 

BairroGralha saída da 44 Ônibus 
Azul.Bairro Manhã\entrada Convencia 
Nações, Bairro da tarde nal - Até 44 
Eucaliptos para Lugares 
CEE~ Com t-----+------+B-r-. _1_1_6_B_a_i-rr-o+--------+-------,Atendente 

4 

4 

4 

Jardim • 
Veneza Veneza 
BairroGralha 
Azul .Bairro 
Nações, Bairro 
Eucaliptos, para 
CEEP. 

Maria., Bairro 

Tarde 

Total 

Estados, Santa M h-
li . h an a erezm a, 
Bairro Iguaçu 
para CEEP. 
BairroSanta 
Maria, Bairro Intermediário -

34 

100 

26 

Estad_os·,santa saída da 44 Terezmba, Manhã\entrada 
Bairro Iguaçu da tarde 
para CEEP. . . . 
BairroSanta 
Maria, Bairrq 
Estados.Santa 
Terezinha, 
Bairro Iguaçu 
para CEEP. 

Tarde 26 

Ônibus 
Convencia 
nal -Até 44 
Lugares 
Com 
Atendente 
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Lote 
4 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

!Total 

Bairro ESTADOS, 
SANTA MARIA N ·t 
para Colégio 01 e 25 Ônibus 
Estadual CUNHA /Entrada Convenciona 
PEREIRA 1 - Até 44 1----+----+--------+-------+-------+----C olé g i o Estadual Lugares 
CUNHA N ·t /S 'd Sem PEREIRA para OI e 81 25 Atendente 
Bairro ESTADOS, a 
SANTA MARIA • 

ESTADOS, Santa 
Maria · para CE Noite 

25 Ônibus 
Abilio Lourenço /Entrada Convenciona 
dos Santos 1 - Até 44 1----+---+-------+--------+--~-~-+---C E ·· Abilio Lugares 
Lourenço PARA Noite/Saíd 25 Sem 
ESTADOS; Santa a Atendente 
Maria 

Iguaçu, 
Terezinha, 

1 Estados e. Santa Noite 37 Ônibus 
Maria para /Entrada Convenciona 
CEEbeja Mathilde I _ Até 44 Pissaia 1----+---+----------+-------+-----+---Lugares CEEbeja Mathilde Sem 
Pissaia para N ·t /S , d . Atendente t·guaçu · ·· ·· Santa ,1 ,OI_ e · ª1 · 37 . . · .. , ' . , a . . 

·. Terezinhâ, . · 
4 

Estados ,., , 
. Total 74 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Iguaçu, 
Terezinha, 
Estados e Santa Noite 37 Maria para CE /Entrada Ônibus 
Jorge Andrigueto\ Convenciona 
CEEP 1 - Até 44 
CE Jorge Lugares 
Andrigueto\ Sem 
CEEP para Noite/Saíd 37 Atendente 
Iguaçu, Santa a 
Terezinha, 
Estados 

Total 74 

Nações, 
Gralha Azul, 
Jardim Veneza e Noite Eucaliptos para /Entrada 38 
CE Jorge Ônibus 
Andrigueto\ Convenciona 
CEEP 1 - Até 44 
CE Jorge Lugares 
Andrigueto\ Sem 
CEEP'•para Bairro Noite/Saíd Atendente 
Nações, Gralha 38 
Az;ul, Jardim a 

Veneza e 
Eucaliptos 

Total 76 

• º4P 

Bairro Eucaliptos, 
Grenfield, Patria Noite Ônibus 
Minha . para CE /Entrada 35 Convenciona 
Decio Dossi\ CE 1 - Até 44 
Lucy Requião Lugares -
CE , Decio Dossi\ Noite/Saíd Sem 
CE Lucy Requião 35 Atendente 
para Bairro Bairro a 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Eucaliptos, 
Grenfield, Patria 
Minha 

Jardim Veneza\ 

Total 70 

Gralha Azul para Noite 
CE Olifidamir /Entrada 29 Ônibus 
Meriin Claudino Convenciona 1---- -+----+---- ----+-C_E ___ O_l_in_d_a_rn_ir+--------1--------1 ! - Até 44 

Lugares 
Merlin ClaUdi~o Noite/Saíd Sem 
para Jardim 29 
Veneza\ Gralha ª Atendente 
Azul 

Jardim Veneza\ Noite Ônibus 
Gralha Azul para /E t d 29 C . CE Anita Canet .. .. n ra a onvencrona 

1------t----+---------+--------+------+-----1 1 -'- Até 44 OE Anita . Canet .'. .. 
Para Jardim Noite/Saíd · · Lugares 29 Sem 
Veneza\ Gralha a Atendente 
Azul 

Jardim Veneza\ 
Gralha Azul para N.óit~ .. 
CE . , · bria /Entrada 30 
Micheleto. 1-------t----+----------t---------+-----t----; 
Liria 
para .· 
Veneza\ 
Azul 

Micheleto 
Jardim Noite/Saíd 30 Gralha a 

Ônibus 
Convenciona 
1 - Até 44 
Lugares 
Sem 
Atendente 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 47 



· Prefeitur~ MÜriic:ip~I de Faz~nda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

10 Gralha Azul e /Entrada 
Eucaliptos para 
CEEBEJA 

Convenciona 
1 - Até 44 
Lugares 

4 

1 Rota ' 4 11 

Fazenda Rio 
Grande 
CEEBEJA 
Fazenda Rio 
Grandepara Noite/Saíd 38 Bairro Nações, a 
Gralha · Azul e 
Eucaliptos 

Amarelo, 
Jardim Veneza e 
Eucaliptos para 
CEEBEJA 

Total 76 

Noite 47 /Entrada 

Sem 
Atendente 

Ônibus 
Fazenda Rio Convenciona 
Grande\ CEEP 1 - Até 44 
CEEBEJA Lugares 
Fazenda Rio Sem 

4 Grande \ CEEP Noite/Saíd 47 Atendente 
pa_ra Passo a 
Amarelo, Jardim 
Veneza 

Total 94 

bairros Ônibus 
parél • EJA Noite 
Fazenda Rio /Entrada 46 Convenciona 
Grande 1 - Até 44 

----+--- -+--- - ----+--- ---------+-------< Lugares 
EJA Fazenda Rio Noite/Saíd Sem 
Grande para 46 Atendente 
todos os bairros ª 

Total 92 

9.1.1 Após a assinatura do contrato, a Secretaria Municipal de Educação, 
através. do setor responsável pelo transporte escolar, juntamente com a(s) 
empresa(s) vencedora(s) do certame irá(ão) formalizar as rotas de acordo com 
a necessidade de cada uma. 
9.1.2 Horário de entrada e saída do.s alunos: 

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP83820-000- Fone/Fax (41) 3627-8500 48 



a) Escolas Municipais: 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

Entrada da manhã: 07:30 hr. - saída ás 11 :30 hr. 
Entrada da tarde: 13:00 hr - saída ás 17:00 hr. 
b) Escolas Estaduais: 
Entrada da manhã: 07:30 hr - saída ás 12:45 hr. 
Entrada da tarde: 13:00 hr - saída ás 18:45 hr. 
Entrada da noite: 19:00 hr - saída ás 23:00 hr. 
10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
10.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias contados da 
liquidação da nota fiscal/fatura ·· que deverá ser emitida pelo mesmo 
estabelecimento (matriz ou filial) cujo CNPJ comprovou sua habilitação, a qual 
não poderá conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo nela 
constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes dizeres: 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 
- RUA JACARANDÁ N.0 300 - NAÇÕES - CEP 83.823-901 - FAZENDA RIO 
GRANDE/PR 
- CNPJ/MF N.º 95.422.986/0001-02 
- INSCRIÇÃO ESTADUAL- ISENTA 
EMPENHO Nº ------10.2 A contratada deverá fazer constar na_ nota fiscal/fatura, o número da 
respectiva Autorização de Fornecimento. 
10.2.1 A liberação do pagamento fica vinculada à comprovação pela 
CONTRATADA dos seguintes documentos: · · 
a) CND (Certidão Negativa de Débitos da União); 
b) Certidão. Negativa de Débitos Estadual; 
c) Certidão Negativa de Débitos Municipal; 
d) Certidão de Débitos Trabaihista; 
e) CRF (Consulta Regularidade do Empregador). 
f) Relatório de prestação de serviço, conforme ANEXO li. 
10.3 O Município reserva-se no direito de reter qualquer pagamento devido a 
CONTRATADA, independentemente d~ sua origem, . quando a mesma não 
comprovar estar em dia com as obrigações previdenciárias. As retenções de 
que trata este item não estão sujeitas a qualquer correção durante o período 
em que permanecerem pendentes de comprovação. 

11. FISCALIZAÇÃO 
11.1 A fiscalização do contrato ficará a cargo de Denise Konopka de Mello -
Matrícula 266701 e 348450, e fiscal de gestão Elaine Aparecida dos Santos -
Matrícula 352145, devidamente designadas para este fim. 
11.2 A fiscalização de que se trata este itel')'l não exclui nem reduz a 
responsabilidade da prestadora de serviços, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, ainda que re'sultante de imperfeições técnicas, vícios 
rebiditórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não impHca em córréspo,ns~bilidade da Administração ou de 
seus age~tes e propo'stos. · · 
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa de Licitação 25/2022 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1 A CONTRATADA obriga-se a: 
12.1.1 Fiscalizar os serviços prestados; 
12.1.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
CONTRATADA, através dos fiscais devidamente designados para este fim; 
12.1.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

13. ESTIMATIVAS 
As situações não previstas neste objeto (item) deverão obedecer as normas e 
especificações brasileiras existentes. 

P/ Contratante: 

E 
Secr 

de, 19 de maio de 2022. 
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Rota Quant. de ônibus na rol2 
Onibus 01 

1 Onibus 02 

··-·-----· 
Rota K:luant de ônibus na rol2 

ónibus 01 
2 Onibus 02 

Rota buant de ônibus na rota 
ónibus 01 

3 ónibus 02 

Rota buant. de ônibus na rolé 
ónibus 01 

4 ónibus 02 

·-· ----···-·-- -
Rota Quant de ônibus na rolé 

ônibus 01 
5 ónibus 02 

- -· -···--·-- --
Rota Quant de ônibus na rol2 

ónibus 01 
6 ónibus 02 

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Dispensa ~e Licitação 25/2022 

ANEXO li 

lnstituicão (ôes) Atendida (s) Percurso / Etinerário Quant Km Rodado/dia- Rota O 1 

Quantidade Quilometragem Total I Mês - rota 01 : 

lnstituicão (ôes) Atendida (s) Percurso / Etinerário Quant Km Rodado/dia - Rota O 1 

Quantidade Quiiometragem Total / Mês - rota 02: 

Instituição (ões) Atendida (s) Percurso/ Etinerário Quant Km Rodado/dia - Rota O 1 

Quantidade Quilometragem Total / Mês - rota 03: 

Instituição (ôes) Atendida (s) Percurso/ Etinerário Quant. Km Rodado/dia - Rota O 1 

Quantidade Quilometragem Total I Mês - rota 04: 

---

lnstituicão (ôes) Atendida (s) Percurso/ Etinerário Ouant Km Rodado/dia - Rota O 1 

Quantidade Quilometragem Total I Mês - rota 05: 

-----------------..-- ----- ··--·----------
Instituição (ões) Atendida (s) Percurso/ Etinerário Quant. Km Rodado/dia - Rota O 1 

Quantidade Quilometragem Total I Mês - rota 06: 
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ESTADO DO PARANÁ 
'PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE 
Relação dos Participantes por Processo / Licitação 

Item Material Descrição do Material 

Nr. do Processo: 10212022 Licitação: 25/2022 · DL 
Fornecedor: 2474 · J. MARCONDES TRANSPORTES LTDA 

. 1 19-11-0041 Locação de ônibus adaptado com no mínimo 12 
(doze) boxes para cadeiras de rodas, para transporte 
escolar. Com motorista e 01 (um) atendente. Deverá 
ser equipado com elevador para o acesso de 
cadeirantes. Percurso de área urbana - diurno. 

2 19-11-0042 Locação de ônibus com no mlnimo 44 (quarenta e 
quatro) lugares para transporte escolar. Com motorista 
e 01 (um) atendente. Com acessibilidade/ elevador e 
com no mínimo 01 (um) box para cadeirante; Percurso 
em área urbana - pe-riodo diurno 

· .j . 19,11~0043 Locação· de veiculo utilitário tipo "Van" com no mínimo 
16 (dezesseis) lugares para transporte escolar. Com 
motorista e 01 (um) atendente. Percurso em área 
urbana - diurno. 

4 19-11-0044 Locação de ônibus com no mínimo 44 (quarenta e. 
quatro) lugares para transporte escolar. Com motoristà 
e 01 (um) atendente. Percurso em área urbana -
período diurno. 

5 19-11-0045 Locação de ônibus com no mínimo 44 (quarenta e 
quatro) ·lugares para transporte escolar. Com motorista 

. e 01 (um) atendente. Percurso em área rural - período 
diurno . 

. . 6 19-11-0046 Locação de ônibus com no mlnimo 44 (quarenta e 
quatro) lugares para transporte escolar. Com 
motorista, sem aten-dente. Percurso em área urbana -
período noturno 

7 19-11-0047 Locação de ônibus com no mínimo 44 (quarenta e 
quatro) lugares para transporte escolar. Com 
motorista, sem atendente. Percurso em área rural -
período noturno 

Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(o/o) Preço Unitário 

Data da Homologação: 25/05/2022 

KM 10.000,000 0,0000 11, 1000 

KM 39.000,000 0,0000 11 , 1000 

KM 17.000,000 0,0000 4,6800 

KM 180.000,000 0,0000 11,1000 

KM 69.000,000 0,0000 11, 1000 

KM 48.000,000 0,0000 9,8000 

KM 12.000,000 0,0000 9,8000 

Total do Fornecedor•····-·> 375.000,000 

(?) 

Fazenda Rio Grande, 25 de Maio de 2022. 
Diretora Geral 

Página: 1/1 

Preço Total Situação 

111 .000,00 Venceu 

432.900,00 Venceu 

79 .560,00 Venceu 

1.998.000,00 Venceu 

765.900,00 Venceu 

470.400,00 Venceu 

117.600,00 Venceu 

3.975.360,00 

~ · 



Diário Oficial Eletrônico 
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

-- ., FAZENDA 
RIO GRANDE 

SE:CR~ARIA MLTN!CIPAL DE 
ACM!HISTRAÇÃO 

COMISS.~0 DISCIPLINAR PERMANENTE 
PORTARIAS 146/2022 

PORTARIA Nº 53/2022 
De 31 de Maio de 2022. 

Sllmula: DISjlOO sobre a p:011'0ÇaçAo do pl'3l0 
para,e0/'lell.l$IOdePn;:c:.auo Amnlnisuauvo 
Olsc:lp:irll,r - PAO - Cc:n ~imentc Si:mtirio 
OeA.tiandonodeCar;-,,Au!o$n° 65151f.:Cl21~ 
Comissao Oisd?Gnar Perrr.anenll!. 

A Comiss3o Disciplinar Permanente deste Municiplo, por intermédio de seu 
Presidente ALTAIR OE JESUS DA LUZ - matricula n" 351.588, conforme Portaria 
nº 146/2022, no uso de suas atribuições legals e nos termos da Lel nº 168/2003 -
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 

RESOLVE: 

M. 1º Prorrogar o prazo de conclusao de Prcces.so Administrativo Disciplinar 
- PAD - Com Procedimento Sumario de Abandono de Cargo, descrito abaixo. pelo 
perlodo de 15 (quinze) dias, de acordo com o preconizado no art. 145 § 7° § 8" do 
Estatuto dos Servidores. 

PROCESSO 
N°65151/2021 

Fazend~ Rio Graru:!e, 31 de maio de 2022. 

Altair dt sus da luz 
Presidente da Comlsslí:o Disclplinar Permanente 

Av. Cedfl), 22-4, piso SU?flrlor - Eucaliptos - CE.O; 63.820--004 - Fazenda ~o Grande - PR Fone (.(1) 99102-2049/(41} 3608-7712 - Email: cd;:x:;g.frg:@gma,l.com 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENO,\ RIO GRANDE 
ESTADO 00 PARANÁ 

PREGÃO ELETRÔNICO N-. 4112022 
PROTOCOLO 16291/2022 

Processo Administrativo n•. 10112022 
Tipo: Menor Preço Por Item 

OBJETO: "'Aquisição de carimbos, para atandcr as ncccssld:ides d.:i !: 
sC?cret.:iri~s municipais. c :>nformo sc!icit:lção da s«:retnri:\ Mi1nicipnl de 
Adtninbtração" Edital e Entrega das propostas disponíveis a parti r de 
01/06J2022 as 08:00 h no site www.comprasnelgov.br, Abertura das Propostas 
21/06/2022 as 09:00 h (horério de Brasília) no site: www.çon,prasnetgov.bl'. 

Fazenda Rio Grande/PR, 31 de maio de 2022. 

Gislaine Eran:lt Rodrigues de Oliveira 
Pregoeira Municipal 
Portaria nº 134/2022 

S ECRETARIA MUN ICIPAL DE ADMINI STRAÇÃO 
Coordt1mçiir, dt Crm1ruws 

EXTRATO DO CONTRATO N• 40/2022 10 3688 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO OE FAZENDA RIO GRANDE; 
CONTRATADO: J, MARCONDES TRANSPORTES LTOA; 
CNPJ: 00.569.505/000 1-71 ; 
OBJETO: "Contratação de empresa especializada para presiação de serviço de Transporte Escolar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação,"; 
FISCA1. ADMINISTRATIVO: Denisa Konopka de M&llo - Matricula: 266.70 1 ou 34BA50; 
FISCA1. DE GESTÃO: Elalne Aparecida dos Santos - Mal ri cuia 352145; 
MODALIDADE: Dispensa de Ucitação n• 2512022; 
PROTOCOLO: 30496J2022; 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10212022; 
PRAZO DE VIG~NCIA: 90 {noventa) dias, a contar de 02/06/2022; 
VA1.0R: RS 3.975,360,00 (Três milhões novecentos e setenta e cinco mil e trezenlos e sessenta reais); 
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022. 

Coordcnoç;Jo de Contratos 

FAZl'REV 

Instituto de Prcvidênci;i -"luuicip:d d..- f':i:,.t.'ntia Rio Gr-.rnd,: 

ATO DE CONCESSÃO n" 335/2022 

P mee!>SCI n" 122/2022 

D:spôo sotre a Concessno de Apo::.cnt-1dc11a por Tcm;::l 
de Contribu~o. com pIov~ntcs integr:iis ao s.efVi.Jor 
Salvador Cardoso Pin1o. 

Anderson Gabriel Hoshino, Diretor Presidente do lnst11U: ci ae Prevldan~•3 Municipal de Faz.crida Rio Grande. FAZPREV. us.indo das 3triDu1çées c,ue lha confere a 
lei nº 069.de 21 de dezembro de 2.001 , e, 

Cc r,:;ider:indo, o ped11:lo de Aposentadoria per Tempo de Ccniril:i.i i;ào. f.:r:mrnzac -.. 
pelo Ser.idor Salvador Cardoso Pinto, cargo guardião , matricula n• 2481101: 

Ccr:::idcr:mdo, QUC il sol,cl tcç!lo foi protoccl;id3 s.;b r:0 • 122i2022 C:\t.:i-o::a 
devidamenm formaüzad.1 e co.-n tô<los os ptc::edin1emcs reouiate$. 

Decido que fica CC,,11Cl?dida ncs t.erm:n. do Artigo S4, inciso I, complt!1no11tad:: l)i!lc: 
lnci~ IV. 0Unc<1 ,l do Artigo 23, da Lei Munlci;:t31 nº. 070, de 21 de aozcmbro de 2001, 
Apc::entodcria por Tempo de Co:Itribuiç30, com provemo5 in:cgrai!.. cumuta::!o c::m o a rt. 
40, 111, 'a' d.i CF/1988 e conforme An. 6º. da EC. nº .: 112003 - Regra T rans1ti:.nc1 2. 
correspondente ao vaklr de R$ 2.420,65 {doi• mll e quatrocentol". 11 vir:te rc2ls. o &o~ent3 o ci11co conbvo,;) com doito& a põlrtir do 30 de m.tio do corrente ano 

O valor do provo?-nto serã reajus.iadc na mesma prôp()f~o e dor.:a e sempre que a r~1nuneraçao dos sel'\/idorE:s f:r'I\ atividade for rmXlilicada {Art.2º aa EC 47 , d e Ar1 T- da EC-41). 

Fazenda Rio G:ü.nde. 31 dE maio de :2:;22. 

ANDERSON GAB RIEL HOSHINO 

OIRET00~~~~~~cii-2o~:ZPREV 

' .. '~ _ _) 

A~,~~cnka~~~,. tn-~~1 10$~ ,Bf"l§J,I'JJQfi R~ GmA~ _ por ..,=,,,~,,., "~ ' f1Gl:1EtRE60 LIMA,02945772973 
LIMA:02945772973 ~~~:,= 2022.05_31 15:16:47 
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