
RELAT6RIO DE  FISCALIZACAO

llmo.  Sr.  Cleber  Estelista  Barreto

Gestor dos Contratos n° 08/2018 e 045/2018
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Este    Munici'pio   firmou    os    Contratos    ng    08/2018    e    045/2018    com    a    empresa

COOPERATIVA    DE    TRANSPORTES,    CARGAS    E    PRESTACAO    DE    SERVICOS    EM    GERAL,

estabelecida  na  Rua 48  n°  1099, Quadra  01,  Lote 05,  Bairro centro  ltapuranga,  Estado de Goias,

inscrita   no  CNPJ  -27.163.952/0001-82,  vencedora  das  licitac6es  na  modalidade  Pregao  ng

051/2017 e 021/2018, tendo  por objeto a  prestagao de servigo de transporte escolar.

Entretanto,   na   qualidade   de   fiscal   de   contrato,   nomeado   no   corpo   do   contrato,

verifiquei   as   situa¢6es   abaixo   descriminadas   que   comprovam   desconformidades   com   os

termos do contrato, senao vejamos:

a)     A seguintes clausulas dos contratos citados preveem:

"5.2.2)   Providenciar  a   imediata  substituicao  dos  veiculos  fora  das  especificac6es

contidas no Termo de  referencia -Anexo  I"

"5.2.7)  A  Contratada  obriga-se  a  substituir os veiculos quebrados ou  defeituosos  no

prazo  de  ate  24  (vinte  e  quatro)  horas  ap6s  a  constatac5o  do  fato  a  contar  da
comunica¢ao    efetuada    pela    Contratante,    providenciando    imediatamente    meios
compativeis para complementacao do translado interrompido;"

``5.2.8)   Os  vei'culos   cleverao   apresentar  autorizacao   especial   para   o   objeto   licitado,

expedida  pelo  DETRAN  ou  CIRETRAN,  em  fun¢ao  de  vistoria  peri6dica  (a  cada  06  (seis)

meses),  oferecendo  perfeitas  condic6es  de  uso  e  conservacao.  Deverao  conter  todos

os   equipamentos   de   seguranga   (cinto   de   seguransa,   tac6grafo,   extintores,   etc.)   e

especificac6es  do  CONTRAN,  e  estar  com  a  documenta9ao  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 1997;"

"5.2.9)  A  contratada  devera  apresentar  a  laudo  de  vistoria  para  transporte  escolar

obtido junto ao  DETRAN -Departamento  de Transito  do  estado  de  Goias,  em  rela¢ao

a todos os veiculos;"

"5.2.10)   Providenciar   a    imediata   corre€5o   das   deficiencias   e/ou   irregularidades

apontadas pela  Secretaria de  Educacao;"
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Preve ainda  nos termos de referencia anexo  I dos editais das respectivas licitaq6es:

"4.6  a) A contratada  devera  manter 01  (urn)  ve`culo  reserva  para  cada 05  (cinco)  rotas

que for detentora a fim de atender eventuais excecionalidades na execucao do servi¢o,
veicutos esses  que  deverao ser distribuidos  na  sede  do  Municipio  de  Nova  Crixas  e/ou

na  sede  da  Escola  Rural  Al\rorada.

b)     Considerando   as   clausulas   acima   expostas   tern-se   conhecimento   que   a   empresa

COOPERATIVA  DE  TRANSPORTES,  CARGAS  E  PRESTACAO  DE  SERVICOS  EM  GERAL,

descumDriu  de  maneira  reiterada  todas  as  obriga¢6es  ja  citadas,  causando  erorme

prejujzo   educacional   aos   alunos   pertencentes   a    rede   pjiblica   de   ensino.   Sendo
notificada  varias  vezes  pelo  Munic`pio  para  que  regularizasse  a  situagao,  entretanto

sem qualquer exito.

c)     Considerando   que   nao   foi   pago   a   contratada   nenhuma   parcela   que   tenha   sido

prejudicada  pela  rna  execucao  do  contrato,  sendo  assim,  descontados  os  dias  de  nao
funcionamento da  rota ou da  execuc5o parcial  da  mesma.

d)     Por   fim,   verificamos   que   a    Contratada    nao   esta   atendendo   as   solicitag6es   do

Municipio quanto ao atendimento as exigencias aceitas na  licitac5o,  reparo necessario

e  a  melhoria  dos  servicos  prestados.  Alem  de  nao  cumprir  com  o  objetivo  essencial

que  e  proporcionar  transporte  as  escolas  para  aqueles  moradores  da  Zona  Rural  do
Munictpio de  Nova  Crixas -GO.

Diante  dos fatos  acima  apresentados,  solicito  que  seja  notiflcada  formalmente

a  empresa  Contratada  para  que  substitua  e/ou  repare  os ve`culos  em  deficit  no  prazo

de   24   (vinte   e   quatro)   horas,   conforme   pactuado   na   clausula   5.2.7   do   referido

Contrato,     bern    como,     que     sejam     tomadas    as    demais    providencias     para    o

restabelecimento do perfeito cumprimento dos termos contratuais.

Nova  Crixas, em 01 de  novembro de 2018.

Secretario de Educa§ao
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