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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, portador da Carteira de 
Identidade RG nº. 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
043.186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do Município, Sra. 
Débora Lemos, OAB/PR nº 42.955, em conjunto com o Secretário Municipal 
de Educação, Sr. Ednelson Queiroz Sobral, inscrito no CPF nº 872.384.709-
34, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa e 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 Serviços, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho exarado no processo sob Protocolo 
28669/2022, 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: 
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DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, 1, Lei 

8.666/93); 

Cláusula Primeira: O objeto do presente Contrato é a "Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar, 

em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação". 

Parágrafo Primeiro: Os serviços seguirão as especificações, quantidades, 

preços unitários e globais ofertados pelas empresas classificadas no certame, 

conforme Tabela em Anexo I e valores extraídos a partir do sistema Betha 

Compras. 

Parágrafo Segundo: O valor total do presente contrato correspondente ao 

preço obtido no certame licitatório é de R$ 15.990.350,00 (quinze milhões e 

novecentos e noventa mil e trezentos e cinquenta reais), no qual se inclui 

todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do objeto. 

Parágrafo Terceiro: Integra e completa o presente Termo Contratual, para 

melhor caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir 

procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para 

todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 

condições expressas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 40/2022 e TODOS 

seus anexos, sendo os mesmos considerados suficientes para, em 

complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a 

execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as 

exigências do Edital retro mencionado. 
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DA ENTREGA E RECEBIMENTO (Art. 55, li, Lei 8.666/93, . regime de 
execução indireta por preço unitário). 

Cláusula Segunda: Os serviços deverão ser prestados após a assinatura do 
contrato, com início em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da AF 
(Autorização de Fornecimento). 

Parágrafo Primeiro: A Contratada deverá executar os serviços utilizando-se 
dos bens, materiais e equipamentos necessários a perfeita execução 
contratual; 

Parágrafo Segundo: A prestação dos serviços deverá seguir criteriosamente o 
descrito no Termo de Referência da Secretaria solicitante. 

DA FISCALIZAÇÃO 

Cláusula Terceira: A fiscalização do Contrato será exercida pelas servidoras 
Denise Konopka de Mello, matrículas 266701 e 348450, como fiscal de 
execução e Rosana Senhuk, matrícula 353888, como fiscal de gestão, as 
quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 
instrumento de contato, e de tudo darão ciência à Administração. 

Parágrafo Primeiro: As representantes da Contratante deverão ter a 
experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do 
Contrato. 

Parágrafo Segundo: As fiscais do Contrato anotarão em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
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observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

Parágrafo Terceiro: A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz 

a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 

seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993. 

Parágrafo Quarto: Os serviços serão recebidos provisoriamente para efeito de 

simultânea ou posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com 

as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de 

aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo que será 

realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria 

Solicitante, observado o prazo de até 15 (quinze) dias corridos de sua entrega. 

Parágrafo Quinto: Na hipótese da verificação a que se refere o subitem 

anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

Parágrafo Sexto: O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da 

proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à 

rescisão do Contrato, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, bem como 

no presente Contrato. 

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



Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 
Coordenação de Contratos 

Pregão Eletrônico nº 40/2022 

Parágrafo Sétimo: Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, 
fica a Contratada obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 30 (trinta) 
minutos, contados da rejeição, ou imediatamente, sob pena de multa de 0,5% 
(meio por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira ocorrência, e 
de 1 % (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou 
subseqüente ocorrência, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, 
prevista na letra "e" e perdas e danos, em conformidade com a cláusula Nova, 
§2°, "c" do presente Contrato. 

Parágrafo Oitavo: Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada 
obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 30 (trinta) minutos, 
contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, 
sob pena de multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 
quando da primeira ocorrência, e de 1 % (um por cento) do valor integral do 
contrato, quando da segunda ou subseqüente ocorrência, tudo sem prejuízo da 
multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos, em 
conformidade com a cláusula Nova, §2°, "c" do presente Contrato. 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Cláusula Quarta: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a 
contar da data de assinatura, podendo ser prorrogados de acordo com a Lei 
8666/93. 

Parágrafo Primeiro: Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos 
termos do art. 73, inciso li, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei nº. 8.666/93. 

Parágrafo Segundo: : A execução do contrato e os efeitos financeiros iniciarão 
no dia 01/09/2022. 
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DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, Ili, Lei 8.666/93). 

Cláusula Sexta: O pagamento será efetuado através de depósito bancário, 

em até 30 (trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, 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 relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, 

abrangendo inclusive as contribuições sociais - INSS, de Garantia do Tempo 

de Serviço - FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas, Relatório de prestação de serviço, 

conforme ANEXO li e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). 

Parágrafo Primeiro: Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ 

15.990.350,00 (quinze milhões e novecentos e noventa mil e trezentos e 

cinquenta reais). 

Parágrafo Segundo: Para reajuste de preço será considerado o INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor), o qual incidirá somente, se e após 

decorridos 12 (doze) meses de contrato e obedecidos os valores de mercado. 

Para tanto, a contratada deverá protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de 

antecedência. 

Parágrafo Terceiro: O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à 

apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data 

próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no 

aumento de preço. 
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a) Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa 
deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) 
Secretário(a) Municipal. 

b) O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do protocolo 
geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com. 

Parágrafo Quarto: O fornecimento é indireto por preço unitário. 

Parágrafo Quinto: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem 
expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia 
útil subseqüente. 

Parágrafo Sexto: Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na 
documentação fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) 
correspondente(s) regularização(ões). 

Parágrafo Sétimo: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo 
estabelecido nesta cláusula, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado 
monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a 
data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento 
(conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993). 

Parágrafo Oitavo: No preço pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, já 
estarão incluídos todos os impostos, encargos, taxas, frete, leis sociais, bem 
como todo o material e equipamento necessário para a execução dos serviços. 
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DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93). 

Cláusula Sétima: As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os 

seguintes recursos orçamentários: 

Código 
Funcional Fonte 

Reduzido 

83 04.01 12.361.0043 2.014.3.3.90.33 1104 

477 16.01 12.361.0043 2.065.3.3.90.33 1107 

493 16.01 12.361.0043 2.071.3.3.90.33 1103 

494 16.01 12.361.0043 2.071.3.3.90.33 1104 

495 16.01 12.361.0043 2.071.3.3.90.33 1160 

540 16.02 12.365.0043 2.195.3.3.90.33 1107 

597 16.04 12.367.0043 2.197.3.3.90.33 1107 

85 04.01 12.361.0043 2.014.3.3.90.39 1104 

479 16.01 12.361.0043 2.065.3.3.90.39 1107 

496 16.01 12.361.0043 2.071.3.3.90.39 1103 

497 16.01 12.361.0043 2.071.3.3.90.39 1104 

498 16.01 12.361.0043 2.071.3.3.90.39 1125 

505 16.01 12.361.0043 2.194.3.3.90.39 1000 

506 16.01 12.361.0043 2.194.3.3.90.39 1103 

507 16.01 12.361.0043 2.194.3.3.90.39 1104 

518 16.02 12.365.0043 2.070.3.3.90.39 1103 

519 16.02 12.365.0043 2.070.3.3.90.39 1104 

542 16.02 12.365.0043 2.195.3.3.90.39 1107 

599 16.04 12.367.0043 2.197.3.3.90.39 1107 

615 16.04 12.367.0043 2.200.3.3.90.39 1103 

616 16.04 12.367 .0043 2.200.3.3.90.39 1104 
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DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Cláusula Oitava: Constitui direitos de o 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: 

a) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões 
que se fizerem necessários, nos termos da legislação vigente; 

b) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de 
sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das 
cláusulas contratuais; 

c) 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; 

d) 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; 

e) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços 
a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em 
vigor; 

f) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando 
for o caso; 
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g) Prestar os serviços de transporte escolar rigorosamente de acordo com as 

especificações contidas no contrato e anexos, sob pena de aplicação das 

sansões previstas no edital. 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; 

h) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços; 

i) 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; 

j) 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; 

k) 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; 

1) Licença para trafegar emitida pelo órgão municipal de trânsito. (de acordo 

com a legislação vigente - Lei 1069/2015); 

m) Arcar com todas as despesas relativas à combustível, troca de óleo, 

lubrificantes, e demais suprimentos necessários ao fiel cumprimento do objeto; 
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n) 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; 

o) Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados ao 
Contratante, e aos passageiros ou a terceiros, por dolo ou culpa; 

p) 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; 

q) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições previstas no Termo de Referência ou na minuta 
de contrato; 

r) 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 1 O (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; 

s) Dos condutores: 

• Disponibilizar condutores maiores de 21 (vinte e um) anos com 
habilitação para dirigir veículos na categoria "D" e "E"; 

• Apresentar os condutores devidamente uniformizados, com 
identificação; 
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• Efetuar o embarque e desembarque conforme os pontos estabelecidos, 

não sendo permitida a parada fora destes; 

• Não transportar passageiros em pé; 

t) Em caso de situação de emergência, edemia ou pandemia (com motivos 

devidamente comprovados), fica a CONTRATADA obrigada a seguir/ cumprir 

os protocolos sanitários estabelecidos; 

u) 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; 

v) Comunicar por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente que 

impeça a consecução do objeto contratado, prestando os esclarecimentos que 

julgar necessários; 

w) 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, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

x) Cumprir integralmente com as exigências constantes em edital e no Termo 

de Referência complementar ao Anexo 1. 

y) Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes de acidentes de 

trabalho, inclusive quanto à prejuízos ocorridos a terceiros ou servidores; 

z) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por 

ventura incidir sobre o respectivo contrato, bem como com os encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, assim como os que dizem respeito às normas de 

segurança do trabalho prevista na legislação específica e demais encargos que 
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porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do§ 1 º, do 
Artigo 71, da Lei nº 8.666/93, com alterações subsequentes; 

a.1) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais, 
estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por 
prejuízos decorrentes das infrações a que der causa; 

Parágrafo Segundo: São responsabilidades da Contratante: 

a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições 
estabelecidas no instrumento convocatório e minuta do contrato; 

b) Comunicar, verbalmente, imediatamente à Contratada as irregularidades 
no desenvolvimento dos serviços; 

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

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 em edital e 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 
civis e criminais, ressalvados 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; 
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e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Municipal 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: 

a) 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 valor de 10% (dez por cento) do valor do 

Contrato, sem prejuízo das perdas e danos, e de eventuais sanções 

previstas na cláusula Oitava, alíneas "c" e "d"; 

b) 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 subsequente 
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ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a 
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 iniciar 
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 Oitava, alíneas "c" e "d"; 

e) 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 Edital, 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 do contrato, quando da segunda ou subsequente 
ocorrência, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 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 Oitava, alíneas "c" e "d"; 

d) Pelo descumprimento de qualquer especificação do serviço prevista em 
Contrato ou Termo de Referência Complementar ao Anexo 1, será 
aplicada multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, 
quando da primeira ocorrência, e de 1 % (um por cento) do valor integral 
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do contrato, quando da segunda ou subsequente ocorrência, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos e da obrigação de desfazer a 

parte não aceita e refazê-la de acordo com o Termo de Referência. 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 Oitava, 

alíneas "c" e "d". 

e) Sendo verificada uma das condutas previstas no item IV anterior e, com 

base na mesma, aplicada a penalidade prevista, em não realizada a 

obrigação de desfazer a parte não aceita e refazê-la de acordo com o 

Termo de Referência e/ou especificações, no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias da aplicação da penalidade da alínea "d" anterior, incorrerá a 

contratada em multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do 

contrato, sem prejuízo 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 Oitava, alíneas "c" e "d". 

f) 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 
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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 Oitava, alíneas "c" e "d". 

g) Uma vez aplicada à 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 prejuízo 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 Oitava, alíneas "c" e "d". 

h) 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 verificação 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 
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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 Oitava, alíneas "c" e "d". 

Parágrafo Terceiro: 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 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo de multa de 1 O % (dez por cento) do valor do contrato e das demais 

cominações legais. 

Parágrafo Quarto: 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 será concedida sempre que a penalizada 

ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação 

na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93. 

Parágrafo Quinto: Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, 

principalmente, a Contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos 

parágrafos Terceiro e Quarto desta cláusula, cumuladas com multas, tanto 

moratórias como sancionatórias. 
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1 - pelo descumprimento do prazo de fornecimento; 

li - pela recusa em atender alguma solicitação para 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 em Edital e neste Contrato. 

Parágrafo Sexto: Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, 
ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 
8.666/93 e posteriores alterações. 

Parágrafo Sétimo: As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor 
do Contrato, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

Parágrafo Oitavo: Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos 
à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança 
mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma 
prevista em Lei. 

Parágrafo Nono: 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). 
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Cláusula Décima: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o 

presente contrato unilateralmente quando ocorrerem às hipóteses do art. 77 e 

78 da Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 

Parágrafo Primeiro: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda 

amigável, por acordo entre as partes, na forma do art. 79, li da Lei nº. 8.666/93, 

ou judicial, nos termos da legislação. 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93). 

Cláusula Décima Primeira: O presente contrato está vinculado ao Pregão 

Eletrônico nº. 40/2022. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93). 

Cláusula Décima Segunda: O presente contrato rege-se pelas disposições 

expressas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93, suas alterações 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 omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e 

suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios 

gerais de Direitos. 

DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO (Art. 55, XIII, 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 
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, devendo atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais decorrentes da execução do presente Contrato. 

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 CONTRATANTE a abster-se de 
praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao 
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presente instrumento pactuai, incluindo aqueles descritos na Lei nº 

12.846/2013, em especial no seu artigo 5°. 

Parágrafo Terceiro: Qualquer descumprimento das regras da Lei 

Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do(a) CONTRATADO(a), em 

qualquer um dos seus aspectos, poderá 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 12.846/2013; 

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, para todos os devidos fins, sob 

as penas da lei, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem 

permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, 

normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, 

que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos 

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 Quinta: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro 

privilegiado atribuído ao CONTRATANTE, qual seja o Foro de Fazenda Rio 
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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. 

Parágrafo Primeiro 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. 

Fazenda Rio Grande, 25 de agosto de 2022. 

P/Contratante: 

g tb 

MARCO ANTONIO Assinado de forma digital 

MARCONDES ~°i,'.R~~~~;NTONIO 
SILVA:0431868891 SILVA:04318688917 

Dados: 2022.08.30 16:51 :38 7 -03 '00' 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Documento assinado digitalmente 
EDNELSON QUEIROZ SOBRAL 
Data: 30/08/ 202215:47:12·0300 
Verifique em https://verificador. iti.br 

Dr~feito Municipal 
Documento assinado digitalmente 

DEBORA LEMOS 
Data: 30/ 08/2022 16:34:38-0300 
Verifique em https://verificador.iti .br 

Ednelson Queiroz Sobral 
Secretário Municipal de Educação 

Débora Lemos 
Procuradora Geral do 

Município 

P/Contratada: Documento assinado digita lmente 

JOSIANE SANTOS MARCONDES 
Data: 25/08i202217:45:43-0300 
Verifique em https://verificador.iti .br 

Josiane Santos Marcondes 
J. MARCONDES TRANSPORTES LTDA 

Testemunhas: 
Documento assinado digi talmente 

b CAROLIUNG 
Data: 31/ 08/ 2022 08:13:24-0300 
Verifique em https:/jverificador.iti .br 

g v.b 
Documento assinado digitalmente 

SIMONE APARECIDA ANCAY RODRIGUES 
Data: 3li 08/2022 08:17:33-0300 
Verifique em https:/jverificador.iti .br 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 40/2022 

PROTOCOLO 28669/2022 

Processo Administrativo nº. 93/2022 

ANEXO I DO CONTRATO-TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda 

Rio Grande. 

Prezados Senhores, 

Eu, Josiane Santos Marcondes, representante legal da empresa/organização 

J. MARCONDES TRANSPORTES LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob 

o nº 00.569.505/0001-71, declaro, para os devidos fins, que a 

empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, 

sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e 

regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão 

à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5° da Lei 

nº 12.846 de 1 ° de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro 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. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei. 

Fazenda Rio Grande, 25 de agosto de 2022. 
Documento assinado digitalmente 

JOSIANE SANTOS MARCONDES 
Data: 25í08/2022 17:41:19-030D 
Veri fique em https:; /verificador.iti.br 

Josiane Santos Marcondes 
J. MARCONDES TRANSPORTES LTDA 
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~a FAZENDA RIO GRANDE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N"' 024/2022 
DE ~9 DE AGOSTO DE 2022. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por meio da DMSÃO DE 
RECURSOS HUMANOS, convoca candidatos aprovados no Concurso Publico 
nú.mero 01/2018 para o provimento das vagas aba.i..'<O relacionadas, conforme 
solicitndo e autorizado por meio dos processos administrativos nU.meros: 
14141 /2022 e 42832/2022 . 

• 01 (UMA) voga para o cargo de VETERINÁRIO; 
• 02 (DUAS} vagas para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. 

O cP.ndidato deverá comearecu no dia local , horário discriminado no 
Anexo J mugfdo de RG e ÇPF pya pr:leptações 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSÃO DE ACORDO COM O 
EDITAL NORMATIVO 00 CONÇURSQ - TQDQS EM ORIGINAL E FOTOÇÓPIA 

Carteira de Identidade, CPF em situação regular, PIS/PASEP, Titulo de Eleitor, 
Certidão de Quitação Eleitoral, Certidõ.o de Crime Eleitoral, carteira de Trabalho, 
Comprovante de Residência atualizado, Carteira de Reservista, Certidão de 
Casamento ou Nascimento (em caso de solteiro), Certidão de Nascimento dos 
filhos menores de 14 anos, RG e CPF dos Dependentes tmnrido/companheiro, 
filhos), Comprovante de Escolaridade, Registro no Conselho de Classe. 01 Foto 
(3:t4), Declaração do órgão Publico no qual possui vinculo contendo qual a carga 
horãria e horârio de trabalho que realiza {no caso de jã possuir vinculo cm outro 
órgão pü.blico), Extrato/Relatório CNIS, Certidões de Anteeedentes Criminais 
(Original - Regular) - a serem retiradas: J ustiça Federal {Civil e Criminal), Policia 
Federal, Policia Civil e Fórum Criminal. 

DOS EXAMES DE SAÜDE: 

O E.'t8.me MCdico Admissional, de carâter eliminatório, consistirá de exame clinico, 
laboratorial, de avaliação fisica, Mental. para o desempenho das atividades e 
atribuições do cargo objeto de provimento. 

Secretaria Municipal de A.dmlnis lr8Ção- Edital de Convocação 024f.l022 

&FAZENDA RIO GRANDE 

SECRETARIA MUNICIPAL OE 
ADMINISTRAÇÃO 

Exames que deverão ser apresentados no dia da peúcla pelos candidatos: 

aJ Hemograma 
b) Glicemia 
e) Exame parcial de urina 
d) Raio x - Tõrax (com laudo) 
e} Eletrocardiograma {com laudo) 

P&RfcIA MÉDICA PRt-ADMISSIONAL· 

A pericia prê-admissional serã agendada na Divisão de Pericias Mêdicas de posse 
dos resultados dos exames solicitados. 
Oba.: O Mêdico do Trabnlho podeni solicitar cxrunes complementares caso julgue 
necessário, conforme estabelecido em edital. 

Os candidatos aprovado• e convoçados terão OS (cinco) dias útels contados a 
pgrtit da dat, publicacão do Edital de Chamada para m1nifc,tamm tobn; a 
aceihcão ou não da vara 

O não pronunciamento do candidato, dentro do prazo, facultará a convocação do 
candidato seguinte, perdendo aquele candidato, o direito à vaga. 
Os candidatos convocados terão 20 (vinte) dias corridos, para apresentar os 
documentos solicitados na dato. da aceitação da vaga e proceder aos Exames 
Mêdicos Admissionais. 
Oeeorrido esses prazos, os candidatos que não se manifestarem serão 
considerados desistentes e perderão o direito â vaga. 

Fazenda Rio Grande, 29 de Agosto de 2022. 
ROBERTAMARIADO _.,.....,_..,_ 
SACRAMENTO =.."':".:t°.c--.o;,o 
ESPlNOUlAOEJESUS -:iou.asa 10:uu11<01w 

ROBERTA MARIA DO SACRAMENTO DE JESUS 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO 6385/2022 

S&crelaria Municipal de Admlt!Jstração - Edital de Convocação 024/2022 

ªFAZENDA RIO GRANDE 

SECRETARIA MUNICJPAL OE 
ADMINISTRAÇAO 

ffOBÃBJO/LOCAL· Pia 02 de Setembro dt '2022 h 14b na Rua Manoel 
Claudico Rerl>osa nºl760 Iruaçu- Fau:nde Rio Grandt - Paraná - Car 

O sandidato dneri somoars-ss;r no di1 local e hori.rio discriminados neste AnHP munido de cnnct:n RG r CPF parn odrntoçiirn 

CARGO· VETERINÁRIO 
INSCRIÇÃO NOME/CANDmATO CLASSIFICAÇÃO 

601132 B RBARA SOUZA RODRIGUES 

ÇARGQ· ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
INSCRI O NOME/CANDmATO CLASSIFICA O 

621468 SANDRA DANIELA SOARES OE UMA DOS ANJOS 108 
609244 JANAINA PAIXÃO OE OLIVEIRA 109 

Secretaria Munidpal de A.dmlnistraçllo- Edital de Con ','OC&çêo 02412022 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Coorde,wção dr Contra/os 

ERRATA 00 EXTRATO DO 4• ADITIVO AO CONTRATO W13612019 ID 3312- PREG O 
PRESENCIAL 2412019 

Onde se lê: 

PRAZO OE VlGÊNCIA: Fiai prorrogado o prazo de vigência do contrato até 03/09/2022. 
Leia-se: 

PRAZO OE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até 03/09/2023. 

Coordenaçlo de Contratos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Coordc11ação dr Cm11ra1os 

EXTRATO 00 CONTRATO N• 91/2022 • 10 3739 

CONTRATANTE: PREFEITURA 00 MUNICÍPIO OE FAZENDA RIO GRANDE; CONTRATADA: J. MARCONOES TRANSPORTES LTDA; 
CNPJ: 00.569.505/0001•71; 
OBJETO: "Contralação de empresa espociallzada para prestação de serviços de transporle escolar, em ateodimeolo a solicitação da Secrelaria Municipal de Educação.": FISCAl. DE EXECUÇ.I.O: Denise Konoplla de Mello, maltfculas 266701 e 348450; FISCAl. DE GESTÃO: Rosana Senhuk, matricula 353888; 
MODALIDADE: Pregão Eletrõnlco nº 40/2022; 
PROTOCOLO: 2866912022; 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 93/2022: 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a conlar da data de assinatura: VAl.OR: RS 15.990.350,00 (quinze milhões e novecentos e noventa mil e trezan1os e dnquentareals); 
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2022. 

Coord1Maçlo de Contratos 

Rua Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR- Fone/Fax: (41)3627.8500 - Res onsável: Robinson Fi eiredo Lima 



JMARCONDES 
TIIANSPOIITES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 
PROTOCOLO 25669/2022 

Processo Administrativo Nº 93/2022 

COMUNICADO 

Ao Setor de Contratos da Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 

Prezados, 

Eu, Josiane Santos Marcondes, representante leg:11 da empresa J Marcondes 
Transportes Ltda, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 00.569.505/0001-71, declaro, 
para os devidos fins, que nos comprometemos a realizar a ,RENOVAÇÃO DA APÓLICE 
DE SEGUROS Nº 20220017100, no momento em que ocorrer a finalização do período de 
vigência em 08/03/2023 e enviar a apólice renovada para juntar ao processo de 
assinatura do CONTRATO Nº 091/2022- ID 3739. 

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente 

Fazenda Rio Grande - PR, 30 de Agosto de 2022. 

(/josiane Santos Marcondes 
RG nº 5.003.863-7 SSP/PR 

Sócia Administradora 

roo.569.505/0001-71 
J. MARCONDES TRAN~PORiES 

LTDl\ 
RUA C0?/\1511 f<' 77 

EUCALi?TU". CEP sH·:, i•~" 

J Marcondes Transportes Lida - CNPJ: 00.569.505/0.001-71 

Rua Copaíba, nº 770, Eucaliptus - CEP 83.820-057- Fazenda Rio Grande/ Paraná· Fone: (41) 3349-5598 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE 
Relação dos Participantes por Processo / Licitação 

Item Material Descrição do Material 

Nr. do Processo: 93/2022 Licitação: 40/2022 - PE 
Fornecedor: 2474 - J. MARCONDES TRANSPORTES LTDA 

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 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 - pe-ríodo diurno 

3 19-11-0043 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. 

4 19-11 -0044 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. 

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 mínimo 44 (quarenta e 
quatro) lugares para transporte esco]ar. 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(%) 

Data da Homologação: 12/08/2022 

KM 30.000,000 0,0000 

KM 130.000,000 0,0000 

KM 55.000,000 0,0000 

KM 600.000,000 0,0000 

KM 230.000,000 0,0000 

KM 160.000,000 0,0000 

KM 40.000,000 0,0000 

Total do Fornecedor --------> 1.245.000,000 

\ 

Fazenda Rio Grande, 25 de Agosto de 2022. 

Página: 1/1 

Preço Unitário Preço Total Situação 

11,6000 348.000,00 Venceu 

12,6000 1.638.000,00 Venceu 

5,8100 319.550,00 Venceu 

13,0000 7.800.000,00 Venceu 

13,0000 2.990.000,00 Venceu 

14,6700 2.347.200,00 Venceu 

13,6900 547.600,00 Venceu 

15.990.350,00 

Documento assinado digitalmente Q:J:\l.br JOSIANE SANTOS MARCONDES 
• Data: 25/08/202217:48:17-0300 

Verifique em https://veri ficador.i ti.br 
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