PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI – RS
Rua Liberato Salzano, 387
E-mail: licitacao@candidogodoi.rs.gov.br

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2015
Município de Cândido Godói - RS
Secretaria Municipal de Administração
Edital de Pregão n.º 003/2015
Modalidade: Presencial
Tipo de Julgamento: menor preço por item

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 10horas, do dia 23 do mês
janeiro do ano de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Cândido Godói, RS, localizada na
Rua Liberato Salzano, n.º 387, se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de apoio, designados pela Portaria N.º
022/2014, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a
contratação de empresas para prestação de serviços de Transporte Escolar. Esta licitação processar-se-á
nos termos da Lei Federal N.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal N.º 128/2006, de
20 de fevereiro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal N.º 8.666/93.
1 – DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresas para prestação de
serviço de Transporte Escolar para o ano letivo de 2015, conforme roteiros a seguir descritos, com
possibilidade de renovação conforme previsto no inciso II do artigo 57 da Lei 9.666/93.
A quilometragem dos roteiros a seguir descritos é aproximada, as mesmas serão
confirmadas até o término do primeiro mês da execução do contrato, em virtude de possíveis alterações
de matrículas. Os pagamentos serão realizados de acordo com a efetiva prestação dos serviços de
transporte, mediante a aferição da quilometragem e da emissão do boletim de medição.
ÍTEM 01 - VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES
TRAJETO 01 – Saída às 06:00h – Linha Silva Jardim Escola Ataides – Linha Abrantes – Esquina Busse –
Linha Doutor Pedro – RS 307 – Linha Silva Jardim Norte – Escola Ataydes Pacheco. Total do percurso:
17,9km/dia.
TRAJETO 02 - saída às 08:00h - Escola Ataydes Pacheco Martins (Linha Silva Jardim), sobe a Linha
Abrantes, vai até Linha Dr. Pedro de Toledo, RS 307 na altura do morador Jair Abentrodt, retorna até a
Linha Dr. Pedro de Toledo, vai até a moradora Leia Stibbe, volta a RS 307 em direção a cidade de Cândido
Godói, entra na Linha Silva Jardim até a Escola Ataydes Pacheco Martins. Total do percurso: 18km/dia
TRAJETO 03 – saída às 08:40h - saída na Escola Ataydes Pacheco Martins (Linha Silva Jardim), sobe em
direção a Linha Paranaguá, desce em direção a Paranaguá sul, sobe o travessão da Linha Silva Jardim,
desce até a casa de Arsênio Schonwald, volta até a Escola Ataydes Pacheco Martins. Total do percurso:
12,7km/dia
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TRAJETO 04 – Saída às 11:45h – Escola Ataydes Pacheco – Linha Paranaguá – Travessão Luís Mill segue
ate Arsênio Schonwald -Retorna a Escola Ataydes Pacheco – RS 307 – Linha Doutor Pedro – Esquina
Busse – Linha Abrantes (alunos do Cristo Redentor) – Retorno – Linha Doutor Pedro – RS 307 Ate Jair
Abentrodt– Retorna Dr Pedro Ate Leia Estibe – Retorna RS 307 - Jardim Norte – Escola Ataydes Pacheco.
Total do percurso 38,4km/dia.
TRAJETO 05 – Saída 16:45h – Escola Ataídes Pacheco –Silva Jardim Sul –Travessao Deutch –Abrantes Sul
ate Alceu Preischardt –Retorna Linha Abrantes Esquina Busse–Linha Doutor Pedro – RS 307 Ate jair
Abentrodt– Retorna Dr. Pedro – vai até Casa Da Leia Stibbe –Retorna RS 307 - Linha Silva Jardim Norte –
Escola Ataídes Pacheco. Total do percurso: 31,3km/dia.
TOTAL DOS ROTEIROS DO ITEM 02: 120KM/DIA, APROXIMADAMENTE

ÍTEM 2 – VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15(QUINZE) LUGARES:
TRAJETO 01 – Saída às 17:15 – Escola General Osório até Dr Pedro – vai até Clarimundo Hein – Retorna
RS 307 – vai até Arnildo Rescke - Linha 13 de Maio até Osvino Friske– vai até a Pederneiras – Chive –
Passa Travessão Dr. Pedro até o Bender e Retorna Escola General Osório.
TOTAL DO ROTEIRO DO ITEM 01: 38km/dia, APROXIMADAMENTE

ÍTEM 03 – VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES.
TRAJETO 01 – Saída 06h – Cidade RS 307, entra na Linha Secção “A” até Cláudia Babitchuk, retorna para a
faixa e segue até beto Ziegeirske, desce até a Escola da Linha Piratini (dias de turno Inverso ir até
propriedade d do Sr. Ancherovick) , volta, passa no Gortschak, sai Travessão Danzer, sai na faixa da Linha
La Salle, vai até Soni Gaspary. Volta Linha La Salle para deixar alunos no ponto de ônibus para seguirem
em outro ônibus escolar. Entra no Shauren, volta e desce cerro Cemitério, entra para Olavo Bilac, vai até
Boa Vista, sobe a Estrada Velha, entra no Travessão Bourscheidt, desce para Linha São Pedro, São
Miguel, Castelo Branco, Escola São Luiz Gonzaga e Cristo Redentor. Total do Percurso: 40Km,
APROXIMADAMENTE

ÍTEM 04 - VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 41 (QUARENTA E UM) LUGARES.
TRAJETO 01 – Saída às 11:45h – Escola Cristo Redentor - Creche – Escola São Luíz Gonzaga – Esquina
União (estrada velha ) – Linha São João Vai Ate Entrada parque Museu Imigrante–– (esperar o ônibus da
São Miguel ) –Entra Travessão Mayer - Travessão Danzer – Olavo Bilac – Sede Boa Vista –Travessão
Cecilia Grimm Ate Carmo Henz, VAI ATÉ Guido Werner, volta Linha São Pedro – Escola Linha São Miguel
. Total do percurso: 34km/dia.
TRAJETO 02 – Saída às 17:15h – Retorno – Linha São Miguel – Linha São Pedro – Sede Boa Vista – Estrada
Velha – Entra no Travessão Bourscheidt – até o Budne – Retorna – Clube da Linha La Salle – Travessão
Stainborn – Entrada do Schauren – Desce a Olavo Bilac até a entrada da Piratini – Retorna - Danzer –
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Travessão Nolar Mayer – Estrada geral da linha São João – Esquina União – Escola Cristo Redentor. Total
do percurso: 31,8km/dia.
TOTAL DO ROTEIRO DO ITEM 05: 65KM/DIA.

ÍTEM 05: VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 41 (QUARENTA E UM) LUGARES
TRAJETO 01 – saída às 6:00hs da manhã – vai até Dr. Pedro de Toledo, dos Louros – Travessão Rudi Lenz
– volta - vai pela Igreja de Cristo da Linha dos Louros – RS 307 – vai até a Escola General Osório ( deixa os
alunos) - RS 307 (Carrega alunos no asfalto) – Pórtico (cidade) – Cristo Redentor – creche – Escola São
Luiz Gonzaga. Total do Trajeto: 44,2km/dia.
TRAJETO 02 – saída às 11:45hs – Cristo Redentor – creche - Escola São Luiz Gonzaga – Linha Natal–
Esquina Spies (Narciso Spies)– Linha Acre – Paranagua - Timbaúva – Escola General Osório – volta RS 307
– Linha dos Louros - Escola dos Louros - Travessão Rudi Lenz desce até a ponte do Boa Vista (Schulz) –
volta Dr. Pedro – RS 307 – entra na Escola General Osório – volta RS 307 – Pórtico (cidade) – Escola cristo
Redentor – creche – Escola São Luis Gonzaga . Total do trajeto: 44,6km/dia.
TRAJETO 03 (tarde) – saída às 17:30hs: Escola Cristo Redentor – RS 307 – Escola General Osório – Escola
Rui Barbosa – sobe no Miro Guise – travessão Kessler – desce na Escola Caramurú (Granja Quero-quero)
– retorna até Linha dos Louros – sobe até Igreja de Cristo – retorna até Linha Dr. Pedro de Toledo – RS
307 – Timbaúva – cidade – Cristo Redentor. Total do percurso: 38,1km/dia.
TOTAL DO ROTEIRO DO ÍTEM 04: 130 KM/DIA, APROXIMADAMENTE.
ÍTEM 06 – VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42(QUARENTA E DOIS) LUGARES.
Trajeto 01 – Saída às 06:30hS – Cidade - Escola Cristo Redentor - Prefeitura – Biblioteca – Esquina Quero
Quero – Escola São Luis Gonzaga – Rs307 – Esquina União Trav. Guth – Linha Castelo Branco – Linha São
Miguel – Schmalz Eck, segue até Esquina Ely – Escola São Pedro. Total do percurso: 18km/dia.
Trajeto 02- Saída às 11:30hs – São Pedro – passa no Schmalz Eck até a Linha São Miguel – Linha Castelo
Branco – Trav. Guth – Esquina União – RS 307 – Escola São Luis Gonzaga - Escola Cristo Redentor. Total
do Percurso: 18Km/dia, aproximadamente.
Trajeto 03 : - Saída às 12:45hs – Escola Cristo Redentor – Creche (professores da São Miguel e São Pedro)
– Parada na Escola São Luís – Esquina União – Travessão Guth – Linha Castelo Branco – Escola São Miguel
– 1º parada professores São Pedro - Depois Retornar Travessão Ely – Escola Tiradentes São Pedro. Total
do Percurso: 17km/dia.
Trajeto nº 04 – Saída às 17:15hs – São Pedro - Trav. Ely– Linha São Miguel – Linha Castelo Branco –
Travessão Guth – Esquina União –Escola São Luis Gonzaga - Escola Cristo Redentor. Total do percurso:
17km/dia.
TOTAL DO ROTEIRO DO ITEM 07: 70KM/DIA, APROXIMADAMENTE
ÍTEM 07 - VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES.
TRAJETO 01 - Saída às 06:00hs – Cidade – Linha São João – La Salle – (esperar Kombi antes da Boa Vista)
– Linha Boa Vista – São Pedro – São Miguel. Total do percurso: 21km/dia.
TRAJETO 02 - Saída às 11:30hs – Escola São Miguel – Escola Tiradentes – Sede Boa Vista – Linha La Salle
– Linha São João – Travessão Kalkmann - Júlio Gromoski – Olavo Bilac – Piratini – Linha Seção A – RS 307
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–Pórtico Cidade -Escola Cristo Redentor –Creche – Escola São Luis Gonzaga. Total do percurso: 39km/dia,
aproximadamente.
TOTAL DO ROTEIRO DO ITEM 03: 60KM/DIA, APROXIMADAMENTE.

ITEM 08 – VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES.
Trajeto 01 – Saída às 06:00hs – Cidade RS 307 – Secção C – São Bonifácio – Damácio Paulus (excluiu
Aristeu Giehl )– Retorna a Igreja – até esquina do Rodolfo Grimm na entrada do Aloísio Giehl - Almiro
Grimm – Escola Tiradentes –Esquina Ely - Smaltz Eck – Welter – Escola São Miguel –– Castelo Branco –
Escola São Luís – Cristo Redentor.- Creche. Total do percurso: 40km/dia.
Trajeto 02 - Saída 11:45hs – Cristo Redentor – Creche - Escola São Luís – Esquina União – Castelo Branco
– Escola São Miguel –Welter – Smaltz Eck –Esquina Ely – Escola São Pedro - Passa Almiro Grimm – Linha
Bonifácio - Sobe Ate Damácio Paulus (excluiu Aristeu Giehl) (3 X Por Dia) - VOLTA Secção “C” – Secção
“C” Alta –Vai Ate Vilson Both – Volta Escola São Miguel – Castelo Branco – Escola São Luís - Cristo
Redentor. Creche. Total do percurso: 48km/dia.
Trajeto 03 - Saída 17:30hs – Cristo Redentor –Creche - Escola São Luís – Castelo Branco – Escola São
Miguel – Esquerda – pelos Welter – Smaltz Eck 3 x por dia – Escola Tiradentes – Entrada da Guaraipo –
retorna Cecília Grimm – São Bonifácio – Seção C –Vai Ate Vilson Both – retorna Secção “C” - Cidade.
Escola Cristo Redentor. Total do percurso: 42km/dia.
TOTAL DO ROTEIRO DO ÍTEM 08: 130KM/DIA, APROXIMADAMENTE

2 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Para participar do certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste
edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos,
lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n.º 01 e n.º 02, para o que se
sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS
EDITAL DE PREGÃO N.º 03/2015
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME DA EMPRESA OU LICITANTE)
AO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI - RS
EDITAL DE PREGÃO N.º 003/2015
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME DA EMPRESA OU LICITANTE)

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1 – O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro,
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído,
que poderá intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.
3.1.1 – A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de
documento de identidade.
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3.2 – A documentação referente ao credenciamento de que tratam os itens 3 e 4,
deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3 – O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a)
Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá apresentar:
a.1- cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado;
a.2- documento de eleição de seus administradores, em se tratando de
sociedade civil;
a.3- inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício, no caso de sociedade civil;
a.4- decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País;
a.5- registro comercial, se empresa individual.
b) Se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1- instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do
outorgante reconhecida, em que constem os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código
Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de
procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação
pública; ou
b.2- carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da
licitante, com a firma do outorgante reconhecida, comprovando a existência dos necessários poderes
para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa
deva assinar a carta de credenciamento e/ou procuração para o representante da empresa, a falta de
qualquer uma invalida o documento para fins deste procedimento licitatório.
3.4 – Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manter intenção de recorrer é
obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
3.5 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 7.15 a 7.18 e 8.3, deste edital,
deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, documento comprobatório,
de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta
até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos
art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 7.15 a 7.18 e
8.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que
também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, documento comprobatório,
de que se enquadram no limite de receita referido acima.
4 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
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4.1 – No dia, hora e local mencionado no preâmbulo deste edital, na presença dos
licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os
envelopes n.ºs 01 – PROPOSTA e 02 – DOCUMENTAÇÃO.
4.2 – Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será
aceita a participação de nenhum licitante retardatário.
4.3 – O pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de oferta e lances verbais, bem
como para a prática dos demais atos do certame.
4.4 – Apresentar, no ato do credenciamento, fora dos envelopes, declaração de que o
envelope nº 02 das habilitações, entregue ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, contém todos os
requisitos previstos no Edital do Pregão Presencial nº 03/2015, que comprovam a sua regularidade
jurídica e fiscal, bem como da capacitação econômica, ANEXO IV.
5 – PROPOSTA DE PREÇO:
5.1 – A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 90 (NOVENTA)
dias, deverá ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas, sendo a última datada e assinada
pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou
entrelinhas, e deverá conter:
a) razão social da empresa.
b) descrição completa do item, referências e demais dados técnicos.
c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas
quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas
com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante vencedor.
d) planilha com o detalhamento dos custos formadores do preço por km rodado
(conforme Anexo I) para cada ítem cotado.
e) Juntamente com a proposta deverá ser apresentada declaração do licitante de
disponibilidade de veículo(s) para as propostas apresentadas nas seguintes condições: para veículos
com capacidade de até 15 (quinze) passageiros, na contratação ter no máximo 10 (DEZ) anos de uso,
para veículos tipo ônibus e/ou microônibus na contratação ter no máximo 20 (VINTE) anos de uso.
Observação: serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço
até, no máximo, duas casas após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em
eventual contratação.
5.2 - Para atendimento das necessidades do Município, os itinerários poderão sofrer
alterações para mais ou para menos objetivando o atendimento da comunidade escolar e do indisponível
interesse público.
5.3 - Fica vedada a sub-contratação dos trajetos (itinerários) licitados.
6 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1 - Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado levando em
consideração o menor preço por item (R$/Km) para a execução dos serviços licitados.
6.2 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a empresa
autora da proposta de valor mais baixo e as das ofertas com preço até 10% (dez por cento) superiores
aquelas poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a
proclamação da vencedora.

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO GODÓI – RS
Rua Liberato Salzano, 387
E-mail: licitacao@candidogodoi.rs.gov.br

6.3 – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem
anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances,
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
6.4 – No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem os requisitos dos itens
anteriores serão convidadas, individualmente, a prestarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores
distintos e decrescente, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, até a
proclamação da vencedora.
6.5 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de ofertas dos lances.
6.6 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a
palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos item 6.4 e 6.5.
6.6.1 – Dada á palavra ao licitante, este disporá de 30s (trinta segundos) para apresentar
nova proposta.
6.7 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7.1 – A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,01 (um centavo).
6.8 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no ítem 12 deste edital.
6.9 – O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pelo mesmo, que será considerado
para efeito de ordenação das propostas.
6.10 – Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre
a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
6.11 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo
pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.12 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor
preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparandoa com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
6.13 – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.
Será declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
6.14 – Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem os
requisitos do item 5;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexeqüíveis.
Observação: quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não
for conflitante com o instrumento convocatório.
6.15 – Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas
no edital.
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6.6 – Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas,
na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
6.17 – A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações
deste Município, conforme subitem 13.1 deste edital.
6.18 – Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.
7 – DA HABILITAÇÃO:
7.1 – Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do
ENVELOPE N.º 02, os seguintes documentos:
7.1.1 – REGULARIDADE TRABALHISTA
a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358/02 (Anexo III);
b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT , nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
7.1.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ / MF);
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.3 – REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividades;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante;
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
7.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:
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a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação
do documento.
7.2 – Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser
substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o
objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro
esteja com prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou
anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.
7.3 – O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro
pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitante, devendo a licitante retirá-lo, após
aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
8 – DA ADJUDICAÇÃO:
8.1 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante que ofertar
o menor preço será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.2 – Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a
licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e,
assim, sucessivamente, até apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja
obtido preço melhor.
8.3 – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de
interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará
na decadência do direito de recorrer por parte do licitante.
9 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1 – Tendo o licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a
intenção de recorrer, este terá o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões de
recurso.
9.2 – Constará na ata da sessão á síntese das razões de recurso apresentados, bem como
o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as
razões de recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo do recorrente,
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo.
9.3 – A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou
o ato ocorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir,
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contando da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa
à demora.
10 - DA ASSINATURA DO CONTRATO E DO PRAZO:
10.1- Esgotados todos os prazos recursais, a Administração convocará o vencedor para
assinar o contrato. A empresa vencedora terá o prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir da convocação
para formalizar a assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação. Ocorrendo a
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desistência ou a não firmatura do contrato a Administração fará o chamamento aos demais classificados
da presente Licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no artigo 12.
10.1.1 - O prazo de que trata o item 10.1 poderá ser prorrogado, uma vez e pelo prazo de
05 (cinco) dias corridos, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
10.1.2 - Durante o transcurso de prazo acima referido, o licitante, deverá apresentar o(s)
veículo(s) para vistoria, momento em que será expedido o respectivo certificado em nome da
empresa, que deverá ser apresentado para a assinatura do contrato.
10.2 - A Firmatura do(s) contrato(s) com o(s) licitante(s) vencedor(es) será condicionada
à apresentação dos documentos e condições a seguir elencadas:
I - Do condutor do veículo deverão ser apresentados os seguintes itens:
a) Carteira de Habilitação no mínimo da categoria "D".
b) Curso especializado de formação para transporte de escolares.
c) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos.
d) Folha corrida judicial.
e) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente
em infrações médias durante os últimos doze meses.
f) O condutor empregado deverá estar regularmente registrado na empresa em
que está vinculado, com a apresentação da cópia do contrato de trabalho e da CTPS do mesmo.
g) No caso do condutor ser o próprio empresário apresentar declaração firmada
pelo mesmo.
II - Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, caso o Certificado de
Propriedade não esteja em nome da empresa licitante vencedora, apresentar instrumento que comprove
vínculo com o proprietário, instrumento que comprove para veículos com capacidade até 15 (quinze)
passageiros, ter no máximo 10 (DEZ) anos de uso, para veículos tipo ônibus e/ou microônibus ter no
máximo 20 (VINTE) anos de uso.
III - O participante vencedor deverá colocar em circulação veículo em bom estado
de conservação.
IV - Autorização para Trânsito de Veículo de Transporte Escolar .
V - Laudo Mecânico de segurança e trafegabilidade do veículo fornecido por oficina
credenciada pelo DAER, com a obrigatoriedade de manter o Laudo Mecânico atualizado junto ao Setor
de Transporte Escolar.
VI - Seguro obrigatório de transportador rodoviário de passageiros com
instituição oficial, com as seguintes coberturas:
RC/ Danos Corporais/Materiais - Transportados(passageiros/condutor)*
RC/ Danos Materiais
- A terceiros*
RC/Danos corporais
- A terceiros*
APP morte
- por passageiro/condutor*
APP invalidez permanente
- por passageiro/condutor*
DMH
- por passageiro/condutor*
Dano Moral
-*
*valores conforme exigência DAER (RECEFITUR)
VI - O seguro rodoviário deverá ser conforme as normas e valores do DAER.
VII - Atendimento dos incisos I à VII do artigo 136 da Lei nº 9.503/1997.
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VIII – O licitante vencedor deverá apresentar nova planilha de custos com o preço
final ofertado, nos mesmos parâmetros estabelecidos na planilha da proposta inicial, se este for
diferente do apresentado na proposta inicial.
Observação: Os documentos enumerados no item 10.2
poderão ser
apresentados em original, por cópia autenticada por Tabelião ou por funcionário do município, ou por
publicação em órgão da imprensa oficial.
11- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
11.1 - O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subseqüente à prestação dos
serviços. O pagamento somente será efetuado após a apresentação dos disquetes dos tacógrafos do
veículo utilizado no transporte, da emissão do atestado de quilometragem, comprovação do pagamento
do seguro contratado, se parcelado das parcelas vencidas e da guia de recolhimento das contribuições
para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, com a apresentação de
Nota Fiscal/Fatura identificando em local visível o nº do Pregão 003/2015.
11.2 As despesas serão custeadas pelas seguintes dotações orçamentárias 06.05MANUTENÇÃO
DESENVOLVIMENTO
ENSIN
O
COM
RECURSOS
CONVÊNIOS
ATIVIDADE:1236102092.047.000-PROGRAMA
NACIONAL
TRANSPORTE
ESCOLAR
ELEMENTO
DESPESA:33903900.000-Outros Serviços Terceiros P.Jurídica ATIVIDADE:1236102092.048.000PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL ELEMENTO DESPESA: 33903900.000- Outros
Serviços Terceiros P.Jurídica ATIVIDADE: 1236102092.049.000- PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
MÉDIO ELEMENTO DESPESA: 33903900.000- Outros Serviços Terceiros P.Jurídica
11.3 - A Nota Fiscal/Fatura emitida pela empresa deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do número do Pregão 003/2015, a fim de acelerar o trâmite na liberação do
documento fiscal para pagamento.
11.4 - Ocorrendo atraso no pagamento superior a 30 (trinta) dias, os valores serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a
Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.
11.5 – A recomposição dos custos deverá ser requerida por escrito acompanhado da
planilha de custos demonstrando a alteração, através de notas fiscais anteriores e posteriores e/ou outro
documento idôneo.
12 – DAS PENALIDADES:
12.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão
ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, obedecido o competente processo administrativo,
estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor do último lance ofertado;
b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02
(dois) anos;
c) Deixar de manter proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do último lance ofertado;
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d) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução
e sem prejuízo ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos
prejuízos causados;
e) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato;
f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o
valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado do contrato;
h) Causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado do contrato.
12.2 – As penalidades serão registradas no cadastro da contratada quando for o caso.
12.3 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.1 – Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Cândido
Godói, Setor de Licitações, sito à Rua Liberato Salzano, nº 387, pelos telefones (55)3548-1200, (55)35481205, pelo fax (55)3548-1200 ou e-mail licitacao@candidogodoi.rs.gov.br no horário compreendido
entre as 07h00min/13h00min, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para
recebimento dos envelopes.
13.2 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente
pregão encontram-se à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Licitações.
13.3 – Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida,
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado.
13.4 – Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
13.5 – Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, publicação em órgão
da imprensa oficial ou, ainda, autenticado por servidor autorizado do Município de Cândido Godói, RS.
Os documentos extraídos de sistema informatizado (internet) ficarão sujeitos à verificação da
autenticidade de seus dados pela Administração.
13.6 – A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial
contratado.
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13.7 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
13.8 – A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49 da
Lei Federal nº 8.666-93).
13.9 – Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões, RS, para dirimir quaisquer
litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por
mais privilegiado que seja.

Cândido Godói, RS, 09 de janeiro de 2015.

Afonso Nikodem
Prefeito Municipal em Exercício

Este edital foi examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.

Registre-se e Publique-se

Em _______/________/2015

Lauri Antonio Royer
Secretário da Administração

____________________________________
Bel. Homero Seibel – OAB/RS 52.678
Assessor Jurídico
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ANEXO I

PLANILHA DOS CUSTOS FORMADORES DO PREÇO PROPOSTO POR QUILOMETRO RODADO
EMPRESA:______________________________________________________
CNPJ: __________________________________________________________
ÍTEM Nº___________________
ITEM

VALOR R$

PERCENTUAL S/PREÇO
FINAL

Combustível
Custo de Pessoal
Manutenção
Impostos *
Seguro
IPVA
Margem de Lucro
TOTAL
IRFPJ, INSS, ISSQN, IRPJ, COFINS, PIS, C. SOCIAL.

_____________________________
ASSINATURA PROPONENTE
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº -Que entre si fazem de um lado o MUNICÍPIO DE CÂNDIDO GODÓI/RS, pessoa jurídica de serviço
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 87 612 842 / 0001-82, com sede administrativa na Rua Liberato
Salzano, nº 387, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. GUERINO BACKES, neste
instrumento denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado a Empresa
__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
____________________________ estabelecida na __________________________Nº __________,
Município de ___________________________________________, que atua no ramo de prestação de
serviços
de
transporte
escolar,
representado
pelo
proprietário
Sr.
________________________________________________, CPF nº______________________, C.I. nº
________________________ neste ato simplesmente denominada de CONTRATADA, ajustam entre si o
que segue nas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA- O presente contrato administrativo rege-se pelas disposições da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações posteriores e é celebrado em conformidade com a Licitação modalidade Pregão
Presencial 03/2015, com julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e posterior
homologação e adjudicação pelo Prefeito Municipal do objeto licitado ao vencedor ora contratado.
CLÁUSULA
SEGUNDA
–
A
empresa
CONTRATADA,
vencedora
dos
itens
nº
_____________________________________, do Pregão Presencial nº 03/2015, compromete-se a
transportar alunos que estudam nas escolas estaduais ou municipais do Município de Cândido Godói, de
acordo com a relação nominal fornecida pelo CONTRATANTE, nos dias de aulas regulares no período
compreendido entre a firmatura do presente instrumento até o encerramento do ano letivo de 2015,
nos seguintes trajetos:
ÍTEM 01 - VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES
TRAJETO 01 – Saída às 06:00h – Linha Silva Jardim Escola Ataides – Linha Abrantes – Esquina Busse –
Linha Doutor Pedro – RS 307 – Linha Silva Jardim Norte – Escola Ataydes Pacheco. Total do percurso:
17,9km/dia.
TRAJETO 02 - saída às 08:00h - Escola Ataydes Pacheco Martins (Linha Silva Jardim), sobe a Linha
Abrantes, vai até Linha Dr. Pedro de Toledo, RS 307 na altura do morador Jair Abentrodt, retorna até a
Linha Dr. Pedro de Toledo, vai até a moradora Leia Stibbe, volta a RS 307 em direção a cidade de Cândido
Godói, entra na Linha Silva Jardim até a Escola Ataydes Pacheco Martins. Total do percurso: 18km/dia
TRAJETO 03 – saída às 08:40h - saída na Escola Ataydes Pacheco Martins (Linha Silva Jardim), sobe em
direção a Linha Paranaguá, desce em direção a Paranaguá sul, sobe o travessão da Linha Silva Jardim,
desce até a casa de Arsênio Schonwald, volta até a Escola Ataydes Pacheco Martins. Total do percurso:
12,7km/dia
TRAJETO 04 – Saída às 11:45h – Escola Ataydes Pacheco – Linha Paranaguá – Travessão Luís Mill segue
ate Arsênio Schonwald -Retorna a Escola Ataydes Pacheco – RS 307 – Linha Doutor Pedro – Esquina
Busse – Linha Abrantes (alunos do Cristo Redentor) – Retorno – Linha Doutor Pedro – RS 307 Ate Jair
Abentrodt– Retorna Dr Pedro Ate Leia Estibe – Retorna RS 307 - Jardim Norte – Escola Ataydes Pacheco.
Total do percurso 38,4km/dia.
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TRAJETO 05 – Saída 16:45h – Escola Ataídes Pacheco –Silva Jardim Sul –Travessao Deutch –Abrantes Sul
ate Alceu Preischardt –Retorna Linha Abrantes Esquina Busse–Linha Doutor Pedro – RS 307 Ate jair
Abentrodt– Retorna Dr. Pedro – vai até Casa Da Leia Stibbe –Retorna RS 307 - Linha Silva Jardim Norte –
Escola Ataídes Pacheco. Total do percurso: 31,3km/dia.
TOTAL DOS ROTEIROS DO ITEM 02: 120KM/DIA, APROXIMADAMENTE

ÍTEM 2 – VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15(QUINZE) LUGARES:
TRAJETO 01 – Saída às 17:15 – Escola General Osório até Dr Pedro – vai até Clarimundo Hein – Retorna
RS 307 – vai até Arnildo Rescke - Linha 13 de Maio até Osvino Friske– vai até a Pederneiras – Chive –
Passa Travessão Dr. Pedro até o Bender e Retorna Escola General Osório.
TOTAL DO ROTEIRO DO ITEM 01: 38km/dia, APROXIMADAMENTE

ÍTEM 03 – VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES.
TRAJETO 01 – Saída 06h – Cidade RS 307, entra na Linha Secção “A” até Cláudia Babitchuk, retorna para a
faixa e segue até beto Ziegeirske, desce até a Escola da Linha Piratini (dias de turno Inverso ir até
propriedade d do Sr. Ancherovick) , volta, passa no Gortschak, sai Travessão Danzer, sai na faixa da Linha
La Salle, vai até Soni Gaspary. Volta Linha La Salle para deixar alunos no ponto de ônibus para seguirem
em outro ônibus escolar. Entra no Shauren, volta e desce cerro Cemitério, entra para Olavo Bilac, vai até
Boa Vista, sobe a Estrada Velha, entra no Travessão Bourscheidt, desce para Linha São Pedro, São
Miguel, Castelo Branco, Escola São Luiz Gonzaga e Cristo Redentor. Total do Percurso: 40Km,
APROXIMADAMENTE

ÍTEM 04 - VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 41 (QUARENTA E UM) LUGARES.
TRAJETO 01 – Saída às 11:45h – Escola Cristo Redentor - Creche – Escola São Luíz Gonzaga – Esquina
União (estrada velha ) – Linha São João Vai Ate Entrada parque Museu Imigrante–– (esperar o ônibus da
São Miguel ) –Entra Travessão Mayer - Travessão Danzer – Olavo Bilac – Sede Boa Vista –Travessão
Cecilia Grimm Ate Carmo Henz, VAI ATÉ Guido Werner, volta Linha São Pedro – Escola Linha São Miguel
. Total do percurso: 34km/dia.
TRAJETO 02 – Saída às 17:15h – Retorno – Linha São Miguel – Linha São Pedro – Sede Boa Vista – Estrada
Velha – Entra no Travessão Bourscheidt – até o Budne – Retorna – Clube da Linha La Salle – Travessão
Stainborn – Entrada do Schauren – Desce a Olavo Bilac até a entrada da Piratini – Retorna - Danzer –
Travessão Nolar Mayer – Estrada geral da linha São João – Esquina União – Escola Cristo Redentor. Total
do percurso: 31,8km/dia.
TOTAL DO ROTEIRO DO ITEM 05: 65,80KM/DIA.

ÍTEM 05: VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 41 (QUARENTA E UM) LUGARES
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TRAJETO 01 – saída às 6:00hs da manhã – vai até Dr. Pedro de Toledo, dos Louros – Travessão Rudi Lenz
– volta - vai pela Igreja de Cristo da Linha dos Louros – RS 307 – vai até a Escola General Osório ( deixa os
alunos) - RS 307 (Carrega alunos no asfalto) – Pórtico (cidade) – Cristo Redentor – creche – Escola São
Luiz Gonzaga. Total do Trajeto: 44,2km/dia.
TRAJETO 02 – saída às 11:45hs – Cristo Redentor – creche - Escola São Luiz Gonzaga – Linha Natal–
Esquina Spies (Narciso Spies)– Linha Acre – Paranagua - Timbaúva – Escola General Osório – volta RS 307
– Linha dos Louros - Escola dos Louros - Travessão Rudi Lenz desce até a ponte do Boa Vista (Schulz) –
volta Dr. Pedro – RS 307 – entra na Escola General Osório – volta RS 307 – Pórtico (cidade) – Escola cristo
Redentor – creche – Escola São Luis Gonzaga . Total do trajeto: 44,6km/dia.
TRAJETO 03 (tarde) – saída às 17:30hs: Escola Cristo Redentor – RS 307 – Escola General Osório – Escola
Rui Barbosa – sobe no Miro Guise – travessão Kessler – desce na Escola Caramurú (Granja Quero-quero)
– retorna até Linha dos Louros – sobe até Igreja de Cristo – retorna até Linha Dr. Pedro de Toledo – RS
307 – Timbaúva – cidade – Cristo Redentor. Total do percurso: 38,1km/dia.
TOTAL DO ROTEIRO DO ÍTEM 04: 130 KM/DIA, APROXIMADAMENTE.

ÍTEM 06 – VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42(QUARENTA E DOIS) LUGARES.
Trajeto 01 – Saída às 06:30hS – Cidade - Escola Cristo Redentor - Prefeitura – Biblioteca – Esquina Quero
Quero – Escola São Luis Gonzaga – Rs307 – Esquina União Trav. Guth – Linha Castelo Branco – Linha São
Miguel – Schmalz Eck, segue até Esquina Ely – Escola São Pedro. Total do percurso: 18km/dia.
Trajeto 02- Saída às 11:30hs – São Pedro – passa no Schmalz Eck até a Linha São Miguel – Linha Castelo
Branco – Trav. Guth – Esquina União – RS 307 – Escola São Luis Gonzaga - Escola Cristo Redentor. Total
do Percurso: 18Km/dia, aproximadamente.
Trajeto 03 : - Saída às 12:45hs – Escola Cristo Redentor – Creche (professores da São Miguel e São Pedro)
– Parada na Escola São Luís – Esquina União – Travessão Guth – Linha Castelo Branco – Escola São Miguel
– 1º parada professores São Pedro - Depois Retornar Travessão Ely – Escola Tiradentes São Pedro. Total
do Percurso: 17km/dia.
Trajeto nº 04 – Saída às 17:15hs – São Pedro - Trav. Ely– Linha São Miguel – Linha Castelo Branco –
Travessão Guth – Esquina União –Escola São Luis Gonzaga - Escola Cristo Redentor. Total do percurso:
17km/dia.
TOTAL DO ROTEIRO DO ITEM 07: 70KM/DIA, APROXIMADAMENTE
ÍTEM 07 - VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES.
TRAJETO 01 - Saída às 06:00hs – Cidade – Linha São João – La Salle – (esperar Kombi antes da Boa Vista)
– Linha Boa Vista – São Pedro – São Miguel. Total do percurso: 21km/dia.
TRAJETO 02 - Saída às 11:30hs – Escola São Miguel – Escola Tiradentes – Sede Boa Vista – Linha La Salle
– Linha São João – Travessão Kalkmann - Júlio Gromoski – Olavo Bilac – Piratini – Linha Seção A – RS 307
–Pórtico Cidade -Escola Cristo Redentor –Creche – Escola São Luis Gonzaga. Total do percurso: 39km/dia,
aproximadamente.
TOTAL DO ROTEIRO DO ITEM 03: 60KM/DIA, APROXIMADAMENTE.

ITEM 08 – VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) LUGARES.
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Trajeto 01 – Saída às 06:00hs – Cidade RS 307 – Secção C – São Bonifácio – Damácio Paulus (excluiu
Aristeu Giehl )– Retorna a Igreja – até esquina do Rodolfo Grimm na entrada do Aloísio Giehl - Almiro
Grimm – Escola Tiradentes –Esquina Ely - Smaltz Eck – Welter – Escola São Miguel –– Castelo Branco –
Escola São Luís – Cristo Redentor.- Creche. Total do percurso: 40km/dia.
Trajeto 02 - Saída 11:45hs – Cristo Redentor – Creche - Escola São Luís – Esquina União – Castelo Branco
– Escola São Miguel –Welter – Smaltz Eck –Esquina Ely – Escola São Pedro - Passa Almiro Grimm – Linha
Bonifácio - Sobe Ate Damácio Paulus (excluiu Aristeu Giehl) (3 X Por Dia) - VOLTA Secção “C” – Secção
“C” Alta –Vai Ate Vilson Both – Volta Escola São Miguel – Castelo Branco – Escola São Luís - Cristo
Redentor. Creche. Total do percurso: 48km/dia.
Trajeto 03 - Saída 17:30hs – Cristo Redentor –Creche - Escola São Luís – Castelo Branco – Escola São
Miguel – Esquerda – pelos Welter – Smaltz Eck 3 x por dia – Escola Tiradentes – Entrada da Guaraipo –
retorna Cecília Grimm – São Bonifácio – Seção C –Vai Ate Vilson Both – retorna Secção “C” - Cidade.
Escola Cristo Redentor. Total do percurso: 42km/dia.
TOTAL DO ROTEIRO DO ÍTEM 08: 130KM/DIA, APROXIMADAMENTE
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do
limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A quilometragem dos roteiros é aproximada, a mesma será confirmada até o
término do primeiro mês da execução do contrato, em virtude de possíveis alterações de matrículas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente proibido pela CONTRATADA, sob pena de rompimento
unilateral do contrato, o transporte de terceiros ou qualquer passageiro que não seja o previsto no caput
desta cláusula, com exceção dos profissionais de educação do Município.
PARÁGRAFO QUARTO - Fica expressamente vedada a subcontratação dos trajetos (itinerários) licitados,
sob pena de rescisão unilateral do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - O veículo utilizado para o transporte deverá estar em bom estado de conservação
e segurança, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, quaisquer danos, prejuízos, lesões
físicas e outros decorrentes de acidente ocorrido quando transportar alunos. A empresa CONTRATADA
deverá responsabilizar-se pela manutenção de seguro nos moldes estabelecidos pelo Pregão Presencial
nº 003/2015.
PARÁGRAFO ÚNICO - O veículo utilizado para o transporte dos escolares deverá ter o Certificado de
Registro e Licenciamento registrado no nome da empresa licitante vencedora.
CLÁUSULA QUARTA – A contratada deverá ter o cuidado para que os alunos estejam na respectiva
escola no início das aulas, sem infringir o Código Brasileiro de Trânsito, em especial no que tange ao
limite da velocidade e ao uso do cinto de segurança.
CLÁUSULA QUINTA - Pelos serviços prestados, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, por quilômetro
rodado,
pelo(s)
ítem(ns)
nº
______________,
o
valor
de
R$
_____________________________________________________________________.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento somente será efetuado após a apresentação dos disquetes dos
tacógrafos do veículo utilizado no transporte, da emissão do atestado de quilometragem, comprovação
do pagamento do seguro contratado, se parcelado das parcelas vencidas e da guia de recolhimento das
contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, com a
apresentação de Nota Fiscal/Fatura identificando em local visível o nº do Pregão 003/2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subseqüente à prestação
dos serviços e será realizado de acordo com a efetiva prestação dos serviços de transporte, mediante a
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aferição da quilometragem e da emissão do boletim de medição. Ocorrendo atraso no pagamento
superior a 30 (trinta) dias, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou outro
índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro
rata.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A recomposição do reequilíbrio financeiro deverá ser requerida por escrito
acompanhado da planilha de custos demonstrando a alteração, através de notas fiscais anteriores e
posteriores e/ou outro documento idôneo.
PARÁGRAFO QUARTO - As despesas decorrentes deste contrato, correrão à conta de dotação
orçamentária da Secretaria Municipal de Educação e Cultura nas seguintes dotações orçamentárias
06.05- MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIOS ATIVIDADE:
1236102092.047.000- PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR ELEMENTO DESPESA:
33903900.000- Outros Serviços Terceiros P. Jurídica ATIVIDADE: 1236102092.048.000- PROGRAMA
TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL ELEMENTO DESPESA: 33903900.000- Outros Serviços Terceiros P.
Jurídica ATIVIDADE: 1236102092.049.000- PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR MÉDIO ELEMENTO
DESPESA: 33903900.000- Outros Serviços Terceiros P. Jurídica
CLÁUSULA SEXTA – A vigência do presente instrumento compreenderá o período entre a firmatura do
presente instrumento até o encerramento do ano letivo de 2015, com possibilidade de renovação, de
comum acordo entre as partes, conforme estatuído no art. 59 inciso II da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme a infração,
obedecido o competente processo administrativo, estará sujeita às seguintes penalidades:
i) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados;
j) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre
o valor atualizado do contrato;
k) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
l) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;
m) Causar prejuízo material resultante diretamente ou indiretamente da execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 (cinco) anos, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do
contrato e ressarcimento do prejuízo causado.
PARÁGRAFO ÚNICO - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada quando for o caso.
Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA ficará obrigada a cumprir os requisitos previstos nos artigos 136 a
138 do Código de Trânsito Brasileiro – Lei Federal nº 9.503/97.
CLÁUSULA NONA - A CONTRATADA obriga-se com o CONTRATANTE a prestar os serviços acima descritos,
com responsabilidade, zelo, disponibilidade e total atendimento da demanda.
Eventuais litígios decorrentes deste contrato serão dirimidos perante o Foro da Comarca
de Campina das Missões.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,
lavrado em três vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.
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Cândido Godói, RS, _____de _________ de 2015.
________________________________
GUERINO BACKES
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

____________________________
EMPRESA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
____________________________

_____________________________
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Presencial ....../2015
............................................, inscrito no CNPJ nº ........................., por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador da Carteira de Identidade nº ............................... e
do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

.........................................................................
(data)

.........................................................................
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A empresa...................................................................................., estabelecida à
......................................................................, inscrita no CNPJ sob nº.......................................,
representada
pelo
proprietário(a),
sócio(a)
gerente
ou
procurador(a)
Sr(a).................................................................. DECLARA que o envelope nº 02 das habilitações, entregue
ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, contém todos os requisitos previstos no Edital do Pregão Presencial
nº 03/2015, que comprovam a sua Regularidade Jurídica e Fiscal, bem como das Qualificações Financeira
e Técnica.

...................................., RS, .........../....................../2015.

_____________________________
Assinatura Representante Legal
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