
COMEL CONTRATA

O Síndico do Condomínio Mansões Entre Lagos, no uso de suas atribuições, comunica aos
interessados o Chamamento Público para apresentação de propostas com vistas à
contratação de serviços especializados de transporte coletivo de pessoas no interior do
Condomínio Mansões Entre Lagos, incluindo veículos e motoristas,sob regime de
fretamento.

Forma de apresentação das propostas: deverão ser encaminhadas em arquivo PDF,
devidamente assinado, para o e-mail sac@condominioentrelaos.com.br, juntamente com
ofício ou carta de encaminhamento, onde seja mencionado: TRANSPORTE Coletivo Comel.

Data limite para apresentação das propostas: 17 de junho de 2022.

Informações básicas: O transporte deverá ser realizado por ônibus que atenda à demanda
dos condôminos das quatro etapas do condomínio Mansões Entre Lagos, bem como seus
prestadores de serviço.

Os veículos que realizarão o serviço devem ter idade máxima de 15 (anos) anos e estar em
boas\perfeitas condições de uso, incluindo todos os itens de segurança necessários para
atendimento dos usuários.

Caso haja problemas com o veículo que estiver em utilização, a CONTRATADA deverá
disponibilizar outro veículo, de modo a não descontinuar a prestação do serviço. Essa ação,
entretanto, deve ser informada à CONTRATANTE com antecedência necessária.

Ficará a cargo exclusivo da CONTRATADA todos os custos com combustíveis,
conservação, limpeza e manutenção dos veículos objeto do contrato, principalmente no que
se refere à parte mecânica e requisitos e condições de segurança estabelecidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro e normas do CONTRAN.

Os veículos utilizados para prestação dos serviços ora contratados deverão ser conduzidos
por funcionários devidamente habilitados e registrados da CONTRATADA, cabendo à
mesma o recolhimento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos.

Horários e trajetos: O transporte deverá seguir um percurso de aproximadamente 8 (oito)
km por viagem, consistindo em 20 percursos por dia, sendo a saída na entrada do
condomínio, mais precisamente nos correios, fazendo o percurso da etapa 1 (um) até a
etapa 4 (quatro), devendo o trajeto ser finalizado na Escola Classe Cora Coralina.

O transporte deverá ser seguido pontualmente de segunda à sexta de 06h00 às 23h00,
sendo que os horários de saída serão definidos pelo CONTRATANTE, podendo esses
horários serem modificados pela CONTRATANTE.



A CONTRATADA poderá executar os serviços em horários e dias de modo extraordinário,
desde que previamente combinados com a CONTRATANTE, sendo os mesmos
remunerados separadamente.

Vigência e execução do contrato: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato.
A prestação dos serviços deverá acontecer de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e
os horários informados ao CONTRATADO quando da assinatura do contrato.

Elizeu de Souza


