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DESPACHO

Referente a FISCALIZACAO DOS CONTRATOS N° 08/2018 e 045/2018

Trata-se de  Procedimento de apuragao  de descumprimento dos termos
dos  Contratos  n°  08/2018  e  045/2018,  firmado  entre  o  Poder  Executivo  do
Municipio de  Nova  Crixas e a empresa Cooperativa de Transportes,  Cargas e
Prestagao de Servigos em  Geral  (ltacooper),  vencedora de parte dos  itens da
licitagao  na  modalidade  Pregao  Presencial  n°  051/2017  e de todos os  itens da
licitagao   na   modalidade   Pregao  Presencial   n°  021/2018,   ambas  tern  como
objeto a prestagao de servigos de transporfe escolar.

Preliminarmente,   conforme  demonstrado  no  Relatorio  de  fiscaliza9ao,
expedido pelo Secretario de Educagao e Fiscal do Contrato, Sr. Junior Jose de
Castro,  foram  observados  irregularidades  na  execugao  do  referido  contrato,
quais sejam:

a)   Providenciar     a      imediata     substituigao     dos     veiculos     fora     das
especificag6es contidas no Termo de referencia -Anexo I"

b)  A    Contratada    obriga-se    a    substituir    os    veiculos    quebrados    ou
defeituosos   no   prazo   de   ate   24   (vinte   e   quatro)   horas   ap6s   a
constatagao do fato a contar da comunicagao efetuada pela Contratante,
providenciando imediatamente meios compativeis para complementagao
do translado interrompido;"

c)    Os  veiculos  deverao  apresentar  autorizagao  especial  para  o  objeto
licitado,  expedida  pelo  DETRAN  ou  CIRETRAN,  em  fungao  de  vistoria
peri6dica  (a  cada  06  (seis)  meses),  oferecendo  perfeitas  condig6es  de
uso   e   conservagao.    Deverao    canter   todos   os   equipamentos   de
seguranga     (cinto     de     seguranga,     tac6grafo,     extintores,     etc.)     e
especificag6es do CONTRAN,  e estar com a documentacao regular,  ou
seja,  veiculos e motoristas deverao cumprir as exigencias dos arts.136
a  139,  do C6digo de Transito Brasileiro Lei 9.503, de 23 de setembro de

997;"

d)  A  contratada  devera  apresentar  o   laudo  de  vistoria  para  transporte
escolar obtido junto ao DETRAN - Departamento de Transito do estado
de Goias, em relaeao a todos os veiculos;"

e)   Providenciar  a  imediata  corregao  das  deficiencias  e/ou  irregularidades
apontadas pela Secretaria de Educaeao;"
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Foi  observado  ainda  irregularidades  ao que  preveem
anexo I dos editais das respectivas licitag6es:

os termos de  referencia

a)  A  contratada  devefa  manter  01   (urn)  veiculo   reserva  para  cada  05
(cinco)     rotas    que    for    detentora    a    fim     de    atender    eventuais
excecionalidades  na  execugao  do  servigo,  veiculos  esses  que  deverao
ser distribuidos  na  sede  do  Munjcipio  de  Nova  Crixas e/ou  na  sede da
Escola Rural Alvorada.

Notificada,  a  empresa  Contratada  apresentou  defesa,  entretanto,  nao
sanou as irregularidades apontadas.

Diante de todo exposto,

Entende-se  que  as  irregularidades  apontadas  no  Relat6rio  nao  foram
corrigidas,  permanecendo a Contratada em desacordo com o estabelecido nas
clausulas:   5.2.2,   5,2.7,   5.2.8,   5.2.9   e   5.2.10   dos   Contratos   n°   08/2018   a
045/2018 e a clausula 4.6 -a) dos termos de referencia,  anexo I das licitag6es
em      questao,      fazendo-se      necessaria      a     abertura     de      PROCESSO
ADMINISTRATIVO PARA APLICAR-SE AS SANCOES CABIVEIS.

Determina-se a NOTIFICACAO da Contratada sobre esta decisao

Nova Crixas, em 05 de dezembro de 2018.

Cleber Estelista Barreto
Gestor do Poder Executivo
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