
  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 

DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE 

CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS. 

 

 

 

  LAURO GATTO, Prefeito Municipal de Santo Antônio do Palma-

RS, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que determina 

a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, 

torna público para conhecimento dos interessados que às 09h do dia 09 de 

junho de 2017, na Prefeitura Municipal se reunirá a comissão de licitações, com 

a finalidade de receber propostas para a contratação de empresa(s) para realizar 

o transporte escolar de alunos de cursos técnicos e universitários deste 

município até a cidade de Passo Fundo - RS. 

 

1 – DO OBJETO 

 

 Contratação de empresa habilitada para o transporte de alunos de cursos 

técnicos e universitários deste município até a cidade de Passo Fundo – RS, 

com veículo e mais motorista próprio, nos termos da Lei e demais regras de 

responsabilidade civil, conforme especificações do objeto constante do Anexo I, 

que faz parte deste edital. 

 

 

2 – DA HABILITAÇÃO: 

 

 Para efeitos de cadastramento e recadastramento, os interessados 

deverão apresentar, até o dia 06 de junho de 2017, 03 (três) dias antes da data 

aprazada para o recebimento das propostas, os seguintes documentos: 

 

2.1.1 – Habilitação Jurídica 

 

a) cédula de identidade dos diretores; 

b) Registro comercial no caso de empresa individual; 



c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando, de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 

2.1.2 – Regularidade Fiscal 

 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do estado ou do município, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitantes pertinente ao seu ramo de 

atividade; 

c) Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço; 

e) Certidão Negativa Municipal, emitida pelo Município da sede da empresa.  

f) Certidão Negativa Estadual, emitida pelo Estado da sede da empresa. 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

2.1.3 – Qualificação Técnica 

 

a) A empresa deverá apresentar declaração se comprometendo a apresentar, no 

momento do contrato, caso vencedora a proposta, carteira ou certificado do 

SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Escolar) conforme  

as exigências da Lei 9.503 e do CONTRAN, dos motoristas que irão ser 

utilizados no transporte escolar. 

 

2.1.4 – Qualificação Econômica Financeira 

 

a)Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 

exigíveis e apresentadas na forma da Lei, vedada a sua substituição por 

balancete ou balanço provisório, podendo ser atualizado por índices oficiais 

quando encerrado há mais de três (03) meses da data de apresentação 

proposta. Tratando-se de empresa que iniciou suas atividades no corrente ano, 

apresentar Balanço inicial; 

 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, com data inferior  a 30 (trinta) dias da proposta. 

 

2.2 – Os documentos constantes nos itens 2.1.1 à 21.4, poderão ser  

apresentados na original ou por cópia autenticada por tabelião ou por servidor do 



município ou ainda por publicação em órgãos da imprensa oficial, se forem 

documentos via internet os mesmos deverão ser originais. 

 

2.3 – A documentação referente a habilitação poderá ser substutuída por 

Registro Cadastral emitido por qualquer órgão ou entidade pública desde que 

esteja em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de 

junho de 1993. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

3.1. Somente poderão participar desta Licitação as empresas que satisfaçam 

todas as exigências contidas no instrumento convocatório, em seu anexo único e 

na legislação que rege a matéria.  

 

3.2. Será vedada a participação da empresa que:  

3.2.1. Tiver sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 

3.2.2. Estiver sob processo de falência ou concordada;  

3.2.3. Encontrar-se impedida de licitar, contratar, transacionar com a 

Administração Pública ou qualquer dos seus órgãos;  

 

3.3. Não será permitida a participação de cooperativas de trabalho na presente 

licitação. 

 

4 – DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

 

Os envelopes da habilitação e das propostas serão recebidas pela comissão de 

licitações no dia, hora e local mencionando no preâmbulo do edital. Os licitantes 

deverão apresentar ou remeter, até a data e horário de recebimento dos 

envelopes, determinados no preâmbulo, 02 (dois) envelopes distintos, fechados, 

contendo, na sua parte externa fronteira, para o qual sugere-se a seguinte 

descrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (Nome completo da empresa) 

 

 

AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 



ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (Nome completo da empresa) 

 

4.1 – O envelope nº 01 deverá conter: 

 

a) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo município; 

b) Se o proponente for representado por procurador, deverá juntar procuração 

com poderes para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação; 

c)Cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) do 

veículo que estará à disposição do transporte escolar, referente ao exercício de 

2017 em, nome da empresa (Art. 124, 131 CTB); 

d) Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de funcionários 

menores de 18 anos, conforme Lei Federal nº 9.854 de 27 de outubro de 1999 e 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, inclusive no artigo 27 da Lei 

Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações. 

e)Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade 

e sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para 

contratar com o Poder Público. 

 

f) Planilha de custos, conforme modelo – Anexo II. 

 

4.1.1- A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 

45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá 

apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador ou 

representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que 

comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

além de todos os documentos previstos neste edital. 

 

4.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa 

que atender ao item 4.1.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos 

de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à 

apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do 

certame.  

 

4.3 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a 

empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 

documentos, no envelope nº 01, ainda que apresentem alguma restrição.  

 



4.4 O prazo de que trata o item 4.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 

interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.  

 

4.5 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.2, implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas 

neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

 

OBS.: A documentação poderá ser apresentada na original, ou por cópia 

autenticada. Os documentos via internet terão sua autenticidade verificada. 

 

4.6 – O Envelope nº 02 deverá conter: 

 

a) O formulário ANEXO III, contendo a proposta financeira, mencionando o 

preço por km rodado, considerando inclusos impostos e encargos sociais 

decorrentes da execução do serviço, (em uma via devidamente datada, assinada 

e carimbada), não podendo ultrapassar dois dígitos após a vírgula. 

 

b)Declaração de de validade da proposta de 60 (sessenta) dias a contar da data 

aprazada para a entrega dos envelopes.  

 

c) Planilha de quantitativos e custos unitários, conforme Anexo II. 

 

5 – DO JULGAMENTO 

 

5.1 – O julgamento será realizado pela comissão de licitações, sob o critério de 

menor preço. 

 

5.2 – Esta licitação será realizada e julgada com a observância do previsto nos 

artigo 44 e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alteraçõs. 

 

6. CRITÉRIO DE DESEMPATE  

 

6.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação 

para as microempresas, as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 

4.2, deste edital.  

 



6.1.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como 

pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à 

proposta de menor valor.  

 

6.1.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase 

recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, 

ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.  

 

6.2. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte 

forma:  

 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de 

menor valor, poderá apresentar, no prazo de 01 (um) dia, nova proposta, por 

escrito e acompanhada da respectiva planilha de quantitativos e custos unitários, 

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 

declarada vencedora do certame.  

 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 

facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de 

pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 4.2 deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste 

item.  

 

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte 

com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que 

serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas 

anteriores.  

 

6.3. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, satisfizer as 

exigências do item 6.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o 

licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.  

 

6.4. O disposto nos itens 6.2 e 6.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em 

que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 

empresa de pequeno porte (que satisfaça as exigências do item 4.2, deste 

edital).  

 



6.5. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o 

disposto no §2º do art. 3º e §2º do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei nº 

8.666/1993. 

 

7 – DOS RECURSOS: 

 

Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alteraçõs. 

 

8 – DO PRAZO DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

 

8.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a administração, no prazo de 05 

(cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato sob pena de decair 

do direito à contratação, com prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alteraçõs. 

 

8.2 – O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo 

mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso 

do prazo constante no item 8.1. 

 

8.3 – Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a administração 

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de clasificação, para a 

assinatura do contrato, em igual prazo e nas nesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério 

previsto no edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação de 

multa ao faltoso, no valor de 10% sobre o valor do contrato. 

 

8.3.1 – Para efeitos desta licitação, entende-se por valor do contrato, o total de 

gastos até o fim do ano letivo. 

 

9 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

O pagamento será efetuado de forma mensal, pelos valores das notas fiscais, 

apresentadas até o quinto dia do mês subsequente, e o pagamento deverá ser 

efetuado até o 10º dia do mês, respeitando sempre os valores praticados por Km 

rodado, conforme a proposta vencedora. 

 

10 – DO REAJUSTE: 

 



Os valores poderão ser revistos, a requerimento da contratada, para 

restabelecimento do equilibrio ecômico-financeiro, conforme artigo 65, inciso II 

letra D da Lei Federal nº 8.666/93, quando o reajuste oficial dos combustíveis, 

sendo que o reajuste, somente entrará em vigor a partir do 1º dia útil do mês 

subsequente. 

 

11. DAS PENALIDADES 

 

11.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela licitante vencedora 

ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 

I - Advertência, por escrito; 

II - Multa; 

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) 

anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

11.1.1 - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas 

hipóteses de rescisão contratual por inexecução total ou parcial do contrato, 

caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações 

contratuais. 

11.2 - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante 

vencedora, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser 

depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da 

notificação, na forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA-RS, ficando a empresa obrigada 

a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do 

depósito efetuado. 

11.2.1 - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito 

será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive 

referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com 

atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o 

débito poderá ser cobrado judicialmente. 

11.3 - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao 

abatimento da dívida, a PREFEITURA poderá proceder ao desconto da multa 

devida na proporção do crédito. 

11.4 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente 

devidos, a empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo 

esta ser cobrada judicialmente. 



11.5 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a 

empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil 

derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA, decorrentes das infrações 

cometidas. 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1 - A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação 

correrá por conta da seguinte classificação orçamentária: 

 

06 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

06.2034 – APOIO A ESTUDANTES UIVERSITÁRIOS 

33903900000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

13. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

13.1 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida 

dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite nos termos do parágrafo 

segundo, inciso II do mesmo artigo. 

 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

14.1 - A contratação será pelo período de 12 meses, podendo ser renovado, 

devendo a renovação ser objeto de termo aditivo. Em havendo renovação, e 

após decorridos 12 meses, sobre a diferença dos valores que excederem o 

percentual de consumo de combustíveis previstos na planilha de custos (Anexo 

II), serão reajustados pelo índice acumulado do IGP-M/FGV. 
 

 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

15.1 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer 

das disposições do presente edital. 

15.2 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de 

documentação e propostas exigidas no edital e não apresentadas na reunião de 

recebimento. 

15.3 – Não serão admitidos, por qualquer motivo, modificações ou substituições 

das propostas ou quaisquer outros documentos. 



15.4 – Só terá direito a usar da palavra, rubricar as propostas, apresentar 

reclamações e recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus 

representantes credenciados e os membros da comissão de licitações. 

15.5 – Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, 

não serão admitidos à licitação, os participantes retardatários. 

15.6 – Poderá haver alterações na quilometragem e número de alunos, sendo 

que neste caso haverá adequação dos valores contratados, levando-se em 

consideração o preço por Km rodado. 

15.7 – Os serviços serão executados diretamente pela contratada, não sendo 

permitida a sub contratação, sob pena de rescisão do contrato. 

15.8 –O percentual máximo aceito para consumo de combustível da planilha 

de custos (ANEXO II), é de 40% (quarenta por cento). 

15.9 – Os licitantes, deverão, a cada 03 (tres) meses, apresentar atestado ou 

declaração de empresa idônea, no ramo de manutenção de veículos, prestando 

contas das condições normais de trafegabilidade do veículo pertencente à 

empresa, bem como das condições e segurança 

15.10 – Os veículos que transportarem os estudantes deverão estar de acordo 

com o código nacional de trânsito. 

15.11 – Deverá constar em todos os veículos, equipamento registrador 

instantâneo, inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo). 

15.12 –Os motoristas deverão ter cursos de aperfeiçoamento, de forma 

constante, visando possibilitar um melhor atendimento aos estudantes em geral. 

15.13 –As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital; 

15.14 - Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da 

Administração, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a 

nova data marcada. 

15.15 - É facultada à Comissão de Licitação, ou à autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou 

a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

15.16 - O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar 

publicidade, deverá ser publicado no quadro de avisos da Prefeitura e, se 

necessário em jornal de circulação regional. 

15.17 - A Comissão de Licitação deverá anular o certame se constatar 

ilegalidades. 

15.18 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

15.19 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de 

Licitação. 



15.20 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da 

Comissão em sentido contrário. 

15.21 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e 

vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ão dias 

corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

15.22 - O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará 

no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da 

sessão pública da licitação. 

15.23 - Em caso de anulação ou revogação deste processo licitatório, o mesmo 

será devidamente motivado. 

15.24 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de 

preços, sem convocação para contratação ou pedido de prorrogação da 

validade, os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos neste 

certame. 

15.25 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado por 

escrito, à Comissão de Licitação, preferencialmente por mensagem eletrônica 

para o endereço eletrônico: compras@pmpalma.com.br, ou protocolado no setor 

de protocolo da Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO DO PALMA-RS, 

situada na Av. 20 de Março, 808, em horário de expediente externo. 

15.26 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de 

direito à contratação. 

15.27 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da 

legislação vigente que rege a matéria. 

15.28 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do 

§ 1º do Art. 41, da Lei nº 8666/93. 

15.29 – Cópia do presente edital pode ser obtido no site da prefeitura municipal 

de Santo Antônio do Palma no seguinte endereço: www.pmpalma.com.br, ou 

ainda na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal. Os 

anexos podem ser retirados somente na Secretaria Municipal de Administração 

da Prefeitura Municipal. 

 

16. DO FORO 

 

http://www.pmpalma.com.br/


16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Casca-RS, para dirimir quaisquer 

dúvidas e/ou litígio oriundo da execução das obrigações previstas neste edital, 

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

 

17 – DOS ANEXOS CONVOCATÓRIOS: 

 

Fazer parte deste edital:  

 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO - ANEXO I 

 

PLANILHA DE CUSTOS - ANEXO II 

 

FORMULÁRIO PROPOSTA - ANEXOIII 

 

DECLARAÇÃO DE EPP - ANEXO IV  

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - ANEXO V 

 

MINUTA DE CONTRATO – ANEXO VI 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA 

 

Aos 22 dias do mês de maio de 2017. 

 

 

 

LAURO GATTO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

Em: 22/05/2017 

 

 

FERNANDO DE MARCO 

Secretário de Administração 

 



 

ANEXO I 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada e 

qualificada para o Transporte de alunos de cursos técnicos e universitários, 

sendo que o veículo deverá atender as especificações adiante:  

 

a)- 01 (um) veículo automotor, tipo ônibus, com capacidade mínima de 45 

(quarenta e cinco) passageiros sentados, ano/modelo de fabricação igual ou 

superior a 2007/2007 respcetivamente, Estar equipado com ar condicionado; 

Possui banheiro; sistema de som/TV; iluminação interna e poltronas estofadas e 

reclináveis; de conformidade com as normas do CONTRAN; 

 

b) Partida às 17:45 hs, em frente a Prefeitura Municipal, com destino a Gentil, 

Campo do Meio, BR 285, com primeira parada no Campus Central da 

Universidade de Passo Fundo,  seguindo até a IDEAU, UNIASSELVI, UNOPAR 

e IMDE, com retorno após o término das aulas iniciando o recolhimento pelo 

inverso ao roteiro de ida, percorrendo aproximadamente 135 km; 

 

c)O veiculo destinado ao transporte de universitários (intermunicipal) deverá 

atender a todas as exigências e as normas do DAER e demais órgãos que 

regulamentam tal finalidade; 

 

Importante: A administração municipal por intermédio da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura irá proceder à inspeção dos veículos a serem empregados 

para a execução do objetivo após homologação do presente certame, podendo 

recusar aqueles que não atendam as condições de conservação e 

trafegabilidade, devendo a empresa vencedora substituí-los imediatamente 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 

 

 

PLANILHA DE CUSTOS 

 

 

EMPRESA: ___________________________________________________ 

 

TIPO DE VEÍCULO: __________________________________________ 

 

 

- Combustível ..........................................................................................._____% 

 

- Manutenção ..........................................................................................._____% 

 

- Despesa com pessoal............................................................................_____% 

 

- Licenciamento.........................................................................................._____% 

 

- Seguro......................................................................................................_____% 

 

- Tributos....................................................................................................._____% 

 

- Custos Administrativos.........................................................................._____% 

 

- Outras despesas................................................................................._____% 

 

 TOTAL DE CUSTOS.................................................................._____% 

 

 

  Santo Antônio do Palma,          de                             de 2017. 

 

 

 

     _____________________________________ 

     Assinatura e Carimbo do CNPJ 

 



 

ANEXO III 

 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 

 

 

FORMULÁRIO PROPOSTA 

 

EMPRESA: _____________________________________________________ 

 

 

 

 Propomos o valor abaixo por km rodado, conforme objeto constante do 

Anexo I: 

 

 

OBJETO VALOR POR KM 

RODADO 

Transporte escolar de alunos de cursos técnicos e 

universitários deste município até a cidade de Passo 

Fundo - RS. 

 

R$ 

 

 

 

 

 

Data,______/_____/ de 2017 

 

 

 

     ____________________________ 

             Assinatura e Carimbo 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 



 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP OU ME 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PALMA 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS 01/2017 

 

 

 

 

 DECLARO para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a 

empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº  _____________, 

está enquadrada como (Microempresa/EPP), e cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigo 42 

ao 49 da referida Lei. Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento 

entre os previstos nos incisos do § 4º do artig 3º da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

 

 

  Santo Antônio do Palma, _____ de ______ de 2017. 

 

 

 

__________________________________ 

Nome 

CRC 

 

 

(Este anexo deverá ser apresentado no Envelope nº 01 – Habilitação) 

 

 

 



 

 

 

ANEXO V 

 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 

 

OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PELA CONTRATADA 

 

01 – Fica proibido o transporte concomitante com os trabalhadores de empresas; 

02 – Embarque e desembarque sempre ao lado da calçada; 

03 – Que o trransporte seja feito pela empresa vencedora da licitação; 

04 – Ser responsável; 

05 – Respeitar o estacionamento; 

06 – Cuidar nas ultrapassagens; 

07 – Observar a velocidade máxima e mínima; 

08 – Manter distância entre um veículo e outro; 

09 – Conversar somente o essencial com os alunos; 

10 – Dirigir com atenção e obediência às regras de trânsito; 

11 – Dar tempo necessário ao embarque e desembarque dos alunos; 

12 – Exigir dos alunos disciplina e comportamento; 

13 – Manter fechadas as portas durante o percurso; 

14 – Manter os alunos sentados para evitar quedas e possíveis acidentes; 

15 – Comunicar a SMEC por escrito qualquer irregularidade; 

16 – Tratar com cortesia os alunos e agentes de fiscalização da contratante; 

17– Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados ao 

contratante, aos alunos ou a tercerios conforme a licitação; 

18 – Cumprir a rigor os itinerários conforme licitação; 

19 – Cumprir as determinações da contratante; 

20 – Submeter seus veículos às vistorias técnicas determinadas pela 

contratante; 

21– Manter seu veículo sempre limpo e em condições de segurança; 

22– Permitir aos encarregados da fiscalização, o livre acesso, em qualquer 

época, aos bens destinados ao serviço contratado; 

23– Manter o veículo com os requIsitos exigidos pela legislação de trânsito; 

24– Os motoristas deverão apresentar-se em boas condições de asseio e 

convenientemente trajados. 

25 -Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou 

a terceiros por sua culpa ou dolo;  



26 - Arcar com as despesas referentes aos serviços objeto da presente 

Licitação, inclusive os Tributos municipais, Estaduais e Federais incidentes 

sobre os serviços prestados;  

27 - Efetuar, com rigorosa pontualidade os recolhimentos legais, relativos ao 

ISSQN, INSS, FGTS, etc;  

28 – Por ocasião da assinatura do contrato, deverá a empresa vencedora 

apresentar: 

a)certidões negativas de registro de distribuição criminal relativamente a crimes 

de homicídios, roubo, estupro e corrupção de menores de cada motorista que 

transportará os estudantes. 

b)Os condutores dos veículos do transporte escolar deverão apresentar a 

carteira do SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte Escolar). 

c) Certificado de Inspeção Médica do Motorista (Carteira de Saúde). 

d)Cópia autenticada da documentação do motorista (Identidade, CPF, Carteira 

Nacional de habilitação D ou E) com idade mínima de 21 anos. 

e)Cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento dos Veículos 

que estarão à disposição do transporte escolar, referente ao exercício 2017 em 

nome da empresa. 

f)Comprovante de pagamento do IPVA relativo ao exercício de 2017. 

g)Comprovante de pagamento de seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores terrestres (DPVAT). 

h)Seguro de Responsabilidade Civil (danos corporais a passageiros), no valor 

mínimo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), e APP – Morte e Invalidez, no 

valor mínimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

29 – Para a assinatura do contrato será exigida uma inspeção inicial, para 

verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, bem como das 

condições de uso. Poderão ser exigidas novas inspeções, ou sempre que houver 

reclamações quanto às condições do veículo. As despesas decorrentes correrão 

por conta de contratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 

 
 
Que fazem entre si, de um lado O MUNICÍPIO DE SANTO 

ANTÔNIO DO PALMA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n.º. 
92.412.832/0001-33, com sede Administrativa na Avenida Vinte de Março n.º. 
808, Centro, em Santo Antônio do Palma – RS, neste ato representado pelo  
Prefeito Municipal Sr. LAURO GATTO, de ora em diante chamado simplesmente 
de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa..................., Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n.º. ..............., estabelecida à 
........................, n° .........., na cidade ..............................., neste ato representada 
pelo seu sócio gerente ........................., CPF n° ................, RG n° ....................., 
doravante denominado simplesmente deCONTRATADA, com base na Lei 
8.666/93 e sua alterações futuras, e especialmente nos termos contido na 
Tomada de Preços n.º. 001/2017, tem justo e contratado o seguinte: 

 
Cláusula 1.ª - A CONTRATA obriga-se pelo presente instrumento, a realizar o 

transporte de alunos de cursos técnicos e universitários, até a cidade de Passo 

Fundo, com partida às 17:45 hs, em frente a Prefeitura Municipal, com destino a 

Gentil, Campo do Meio, BR 285, com primeira parada no Campus Central da 

Universidade de Passo Fundo,  seguindo até a IDEAU, UNIASSELVI, UNOPAR 

e IMDE, com retorno após o término das aulas iniciando o recolhimento pelo 

inverso ao roteiro de ida, percorrendo aproximadamente 135 km; 

 
Cláusula 2ª - O número de alunos a serem transportados será conforme a 
demanda do objeto, podendo incluir alunos até lotar a capacidade do veículo. 

 
Cláusula 3ª - A CONTRATADA receberá do CONTRATANTE o valor de R$ 
................. por quilômetro, que serão pagos mediante apresentação das notas 
fiscais, apresentadas até o quinto dia do mês subsequente, e o pagamento 
deverá ser efetuado até o décimo dia do mês subsequente da prestação de 
serviços. 

 
Cláusula 4ª – Os valores poderão ser revistos, a requerimento da contratada, 
para restabelecimento do equilibrio econômico-financeiro, conforme artigo 65, 
inciso II, letra “d” da Lei Federal n° 8666/93, quando ocorrer reajuste oficial dos 
combustíveis, sendo  que o reajuste, somente entrará em vigor a partir do 1° dia 
útil do mês subsequente. 

 
Cláusula 5.ª - O prazo de vigência do presente contrato será pelo período de até 
01 (um) ano, a contar da data de assinatura do presente, podendo ser 
prorrogado, por iguais períodos, mediante termo aditivo, até o limite máximo de 
60 (sessenta meses). 

 



Cláusula 6ª – Em caso de renovação, sobre a diferença dos valores  que 
excederem o percentual de consumo de combustíveis previstos na planilha de 
custos (anexo II) do edital de Tomada de Preços 001/2017, serão reajustados 
pelo índice acumulado do IGP-M (FGV), tendo-se como base à data da 
assinatura do contrato. 

 
Cláusula 7ª – Poderá haver alterações na quilometragem, sendo que neste caso 
haverá adequação dos valores contratados, levando-se em consideração o 
preço por Km rodado. 

 
Cláusula 8ª – Os serviços deverão ser executados diretamente pela contratada, 
não sendo permitida a sub contratação, sob pena de rescisão do contrato. 

 
Cláusula 9ª – Os veículos para o transporte escolar não poderão ter capacidade 
mínima inferior com o estabelecido no ANEXO I. 

 
Cláusula 10 – O transporte escolar deverá ser realizado todos os dias que 
houverem aulas ou atividades escolares próprias dos alunos. 

 
Cláusula 11 - O CONTRATANTE, através da Secretária Municipal de Educação 
e Cultura fiscalizará a execução dos serviços e adotará todas as medidas 
necessárias para a boa execução dos serviços de transporte, podendo rescindir 
o contrato se a empresa não prestar os serviços de forma satisfatória. 

 
Cláusula 12 – Os veículos deverão estar sempre em boas condições  de uso, 
sendo que a CONTRATADA, deverá a cada três meses, apresentar atestado ou 
declaração de empresa idônea, no ramo de manutenção de veículos, prestando 
contas das condições normais de trafegabilidade dos veículos pertencentes à 
empresa, bem como das condições e segurança. 

 
Cláusula 13 – A CONTRATADA deverá ter em todos os veículos que 
transportam os estudantes, equipamento registrador instantâneo, inalterável de 
velocidade e tempo (tacógrafo). 

 
Cláusula 14 – Para a assinatura do contrato será exigida pela CONTRATANTE 
uma inspeção inicial, para verificação dos equipamentos obrigatórios e de 
segurança, bem como das condições de uso. Poderão ser exigidas novas 
inspeções, ou sempre que houver reclamações quanto às condições do veículo. 
As despesas decorrentes correrão por conta de contratada. 

 
Cláusula 15 – Quando da assinatura do presente instrumento a contratada 
deverá apresentar: 

 
a) Cópia autenticada do CRLV do veículo que estará a 

disposição do transporte escolar, referente ao exercício 2017 
em nome da empresa; 



 
b) Comprovante de pagamento do IPVA do veículo relativo ao 

exercício de 2017; 
 

c) Comprovante de pagamento de seguro obrigatório de danos 
pessoais causados por veículos automotores terrestres 
(DPVAT); 

 

d) Apólice de Seguro Seguro de Responsabilidade Civil (danos 

corporais a passageiros), no valor mínimo de R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais), e APP – Morte e Invalidez, no valor 

mínimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

 
 

e) A CONTRATADA deverá anexar certidão negativa de 

registro de distribuição criminal relativamente a crimes de 

homicídios, roubo, estupro e corrupção de menores de cada 

motorista que transportará os estudantes; 

 
Cláusula 16 – É de competência exclusiva da CONTRATADA todos os 
encargos sociais dos empregados que utilizar na realização do transporte, e de 
todos os demais ônus inerentes ou próprios da relação empregatícia 
compreendida, também as obrigações fiscais e a responsabilidade civil para com 
terceiros, não se formando qualquer vínculo empregatício com o tomador do 
serviço. 

 
Cláusula 17 – Deverá a CONTRATADA, quando da assinatura do mesmo, 
apresentar a carteira do SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte Escolar) dos condutores dos veículos do tansporte escolar, bem 
como, o Certificado de Inspeção Médica do Motorista (Carteira de Saúde) e 
Cópia autenticada da documentação do motorista (Identidade, CPF, Carteira 
Nacional de habilitação D ou E) com idade mínima de 21 anos. 

 
Cláusula 18 – Os motoristas deverão ter cursos de aperfeiçoamento, de forma 
constante, visando possibilitar um melhor atendimento aos estudantes em geral. 

 
Cláusula 19 - Na vigência do contrato, a CONTRATADA estará sujeita às 
seguintes penalidades, sempre observados os princípios do contraditório e da 
ampla defesa: 

a) – advertência por escrito sempre que verificadas pequenas 
irregularidades para as quais tenha concorrido. 



b) – aplicação da multa, na hipótese dos serviços não serem 
prestados de acordo com as especificações da proposta apresentada e quando 
não corrigir deficiência ou não refazer serviços solicitados pelo CONTRATANTE. 

Parágrafo único - No caso de aplicação de multa, a CONTRATADA será 
notificada, por escrito, da referida sanção, tendo ela o prazo de 10 dias, 
contados do recebimento da notificação, para recolher a importância à 
Secretaria de Finanças, sendo necessária à apresentação de comprovante do 
recolhimento, para liberação da fatura mensal. 

Cláusula 20 – Além das condições previstas na Lei n.º. 8.666/93 e suas 
alterações futuras, o presente contrato poderá ser rescindido, mediante termo 
próprio com aviso prévio com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, na 
ocorrência das seguintes situações: 

a) – Por mútuo consenso, a qualquer tempo, recebendo a 
CONTRATADA, nesta hipótese, o valor dos serviços prestados até a data da 
ordem de paralisação dos mesmos, excluindo o montante das multas a pagar. 

b) – Pelo CONTRATANTE, independente de interpelação judicial 
ou extrajudicial, sem que assista à CONTRATADA direito de indenização de 
qualquer espécie, na hipótese de: 

I – não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 

II – não recolher, no prazo determinado, as multas impostas; 

III – transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte. 
 

Cláusula 21 – As despesas decorrentes do presente instrumento serão 
suportadas pelos recursos advindos da rubricas abaixo relacionadas da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura:  
 

06 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

06.2034 – APOIO A ESTUDANTES UIVERSITÁRIOS  

33903900000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
Cláusula 22 – Aplica-se ao presente contrato, no que couberem, as disposições 
da Lei 8.666, de 21 de julho de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei 
8.883, de 08 de junho de 1.994, e os dispositivos da Tomada de Preços n° 
001/2017, e para os casos aqui não regulamentados, fixa-se, nos termos do § 
2.º. do art. 55, da Lei das Licitações, o Foro da Comarca de Casca - RS, o 
competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias advindas desta 
relação.  

 
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 
duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que 
produza os efeitos desejados. 

 



 
 

Santo Antônio do Palma - RS, .............de 2017. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

CONTRATADA 
 

 
 
TESTEMUNHAS:______________________         _______________________ 
 


