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N° Do PROCESSO: 4890/2018

6RGAo: PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DENOVACRIXAS.

OBJETO:
TRATA-SE DE APURACAO DE IRREGULARIDADES
DECORRENTES DA EXECUCAO DOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS N° 08/2018 e 045/2018

lNTERESSADO:
COOPERATIVA DE TRANSPORTES, CARGAS EPRESTACA0DESERVICOSEIVIGERAL

(ITACOOPER).

DESPACHO
PROCESSO                             ADMI NISTRATIVO.
APLICACAO  DE  SANCOES.  DESRESPEITO
AOS                TE R MOS                CO NTRATUAS.
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 Transporfes,  Cargas E
Prestagao De Servigos  Em Geral (Itacooper),  vencedora de parte dos  itens da
licitagao na modalidade  Pregao Presencial  n° 051/2017 e de todos os jtens da
licitagao  na  modalidade  Pregao  Presencial  n°  021/2018,  na  qual,  ambas  tern
como objeto a prestagao de servigos de transporte escolar.

Preliminarmente,   conforme   demonstrado   no   Relat6rio   expedido   pelo
servidor Secretario de Educagao,  Sr. Junior Jose de Castro, foram observados
irregularidades na execueao 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    substjtuir    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,
providencjando imediatamente meios compatlveis 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   conter   todos    os   equipamentos    de
seguranga     (cinto     de     seguranga,     tac6grafo,     extintores,     etc.)     e
especificag6es do CONTRAN,  e estar com a documentagao regular,  ou
seja,  vefculos e motoristas deverao cumprir as exigencias dos arts.136
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a  139,  do C6digo de Transito Brasileiro Lei 9.503,  de 23 de setembro de
1997;„

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

e)   Providenciar  a  imediata  corregao  das  deficjencias  e/ou  irregularidades
apontadas pela Secretaria de Educagao;"

Foram   observadas   ainda   irregularidades   ao   que   preveem   os   termos   de
referencia anexo I dos editais das respectivas licitag6es:

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  servi9o,  veiculos  esses  que  deverao
ser distribuidos  na  sede  do  Municlpio de  Nova  Crixas e/ou  na  sede da
Escola Rural Alvorada.

Notificada,  a empresa Contratada apresentou defesa,  pofem,  nao sanou
as   irregularidades  apontadas,   ensejando  a  abertura  de  presente   processo
administrativo   para   apreciacao   da   responsabilidade   e   eventuais   sang6es
cabiveis a empresa Contratada.

E a relat6rio.

Diante    da    documentagao    presente    nos    autos    demonstrando    o
desrespeito  aos termos  pactuados  nos  Contratos  e  processos  licitat6rios,  faz-
se  necessaria  a  apreciagao  da  legalidade  quanto  a  aplicacao  das  sang6es
previstas   nos   contratos   08/2018   e   045/2018,   mos   Editais   dos   Preg6es   n°
051/2017 e 021/2018,  na Lei 8666/93, alem daquelas estabelecidas no decreto
no o240/2017.

Tendo  isto  posto,  encaminho  os  autos  ao  departamento  Juridico  da
Prefeitura de  Nova  Crixas,  para  emissao de  Parecer,  bern como,  determino  a
Publicaeao   de   extrato   informativo   do   presente   processo   nos   Orgaos   de
Publicada do Municipio.

Nova Crixas, em 06 de Dezembro de 2018.

Gestor do Poder ExecutivoI


