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EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 

 
       
1. PREÂMBULO  
1.1 O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU - RS , por intermédio da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Finanças, mediante seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que, encontra-se aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal n.º10.520 de 17 de julho 
de 2002, Decreto municipal nº 1338 de 04 de Janeiro de 2010, com aplicação subsidiária da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e seus 
anexos.  
1.2 A realização do Pregão será no dia 16 de junho de 2014 às 9 horas, na Sala da Secretaria 
municipal de Planejamento e Finanças, localizada na Avenida Emilio Knaak, nº 1160 Centro 
do município de Novo Xingu – RS. 
1.3 A comissão de licitação receberá os documentos de credenciamento e envelopes contendo 
as propostas financeiras e a documentação de habilitação das 8h30mim até as 9h, após este 
horário dar-se-á por encerrado o ato de recebimento de documentação. 

 
2.  DO OBJETO E DA JUSTIFICATIVA 
2.1 Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU – RS, na zona rural, em estradas pavimentadas, não 
pavimentadas e vicinais, a serem executados em regime de empreitada pelo menor preço do 
km rodado por itinerário, conforme especificações técnicas anexas deste edital, nos 
itinerários, horários e locais constantes no anexo I – Termo de Referência. 

 
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas, que atenderem a todas as exigências 
estabelecidas neste Edital, e: 
3.1.1 que não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Administração 
Pública em todas as esferas; 
3.1.2 que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão competente); 
3.1.3 nenhum representante poderá representar mais de uma empresa licitante; 

 
3.2 DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
 
3.2.1  As microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 
Complementar 123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro e pela 
Equipe de apoio, deverão comprovar o enquadramento como "ME" ou "EPP". 
3.2.2  O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP) somente será procedido pela Equipe de Apoio, se o interessado comprovar 
tal situação jurídica. 
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3.2.3. A não comprovação de enquadramento da empresa como "ME" ou "EPP", significa 
renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei 
Complementar 123/2006, aplacáveis ao presente certame. 
3.2.4. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa 
de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 
conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 
3.2.5. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos 
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de 
uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 
3.2.6. O empate mencionado no item 3.2.5 será verificado na situação em que a proposta 
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 5% (cinco por 
cento) superior à proposta mais bem classificada, ocasião na qual se procederá da seguinte 
forma: 
3.2.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o 
disposto no subitem 3.2.5, poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
3.2.8 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem 3.2.7, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
situação definida no subitem 3.2.5, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito. 
3.2.9 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
3.2.10 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria 
sessão pública, após verificação da documentação de habilitação. 
3.2.11 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeitos de habilitação, conforme item 9 deste Edital,  sob 
pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 
3.2.12 Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da declaração de vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a empresa 
interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 
negativa. 
3.2.13 A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.2.12, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas deste Edital, sendo 
facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
4.1 O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, diretamente ou 
através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será 
o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. 

4.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
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a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, 
inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando 
de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 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. 

b)se representante legal, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da 
empresa outorgante, bem como das pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, 
também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para dar 
lance(s) em licitação pública;  ou 

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste edital) 
outorgado pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários 
poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá ser acompanhado do ato de investidura do 
outorgante como dirigente da empresa. 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

d) cartão de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídica (CNPJ); 

4.2.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para conferência pelo 
pregoeiro. 

4.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 

4.4 Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação constantes no item 9 do edital, conforme ANEXO II, a qual deverá ser apresentada 
por fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta de Credenciamento. 

4.5. A presença do licitante ou representante legal é obrigatória, para exercer os direitos de 
ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a presença da licitante ou de 
seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

   

 

 

 

5.  DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1 Os interessados deverão entregar, no dia e local, fixados no preâmbulo deste Edital e no 
horário estipulado no Item 06, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a 
Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) 
devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte 
externa os seguintes dizeres: 

 

A documentação referente ao credenciamento que deve rá ser apresentada por fora 
do envelope da proposta: Contrato Social ou Declara ção de Firma Individual; Cartão 
do CNPJ, Procuração ou Termo de Credenciamento do ANEXO III e a Declaração 
constante no ANEXO II . 
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6. DA REALIZAÇÃO DO CERTAME E DO RECEBIMENTO E ABERTU RA DOS 
ENVELOPES: 
6.1. No dia 16 de junho de 2014 às 9 hs horas, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 - 
PROPOSTA DE PREÇO e nº 02 – DOCUMENTOS para procedimento do certame. 
6.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 
6.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar por 
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a 
prática dos demais atos do certame. 
6.4 Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório sendo elaborada a ata 
de realização dos trabalhos com a descrição do certame. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇO: 

7.1. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio eletrônico 
em folhas da empresa, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem 
clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, podendo 
seguir-se o modelo de proposta do ANEXO I deste edital, e deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail 
(se houver),e nome da pessoa indicada para contatos; 

b) prazo de que a proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 
8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 
7.2. Deve ser indicado preço líquido unitário do quilometro rodado, em moeda nacional (R$), 
com no máximo duas casas decimais após a vírgula.  
7.3 No preço devem estar incluídos toda a despesa necessária para a perfeita execução do 
objeto desta licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos, tributos incidentes, 
encargos sociais, trabalhistas, seguros, materiais, lucro e outros custos necessários ao 
cumprimento integral do objeto, não cabendo ao município quaisquer ônus adicionais.  

7.4 Será desclassificada a proposta que não atender às exigências do presente edital, que seja 
omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

7.5 O preço máximo do quilometro rodado permitido será: 

 

Prefeitura Municipal de Novo Xingu 
Processo n° 184/2014 
Pregão Presencial N°007/2014 
Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
Nome do Proponente: 
CNPJ: 

Prefeitura Municipal de Novo Xingu 
Processo n° 184/2014 
Pregão Presencial N°007/2014 
Envelope n° 1 – PROPOSTA 
Nome do Proponente: 
CNPJ: 
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Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 1% sobre o 
valor do item apurado após cada lance. 

 

Item Descrição Und Valor R$ KM 

01 Linha 01 KM/dia 2,42 

02 Linha 02 KM/dia 2,42 

03 Linha 03 KM/dia 3,06 

 

7.6 A proposta será julgada pelo menor preço por quilometro rodado apurado após a etapa dos 
lances e de acordo com as especificações do serviço. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
8.1 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta 
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a 
proclamação do vencedor. 

8.2 Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos 
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

 

8.3 No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço, até a proclamação do vencedor. 

8.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 
classificação. 

8.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

8.7 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 14 - DAS PENALIDADES deste Edital. 

8.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

8.9 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.10 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
8.11 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, 
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comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, 
a respeito. 
8.12 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 
deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário.  
8.13 Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as 
que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de 
modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como 
as que não atenderem aos requisitos do ITEM 7; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 
c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 

8.14 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 
8.15. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 
interpostos. 
8.16 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao 
Departamento de Compras e Licitações deste Município, conforme subitem 15.1 deste Edital. 
8.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

9 - DA HABILITAÇÃO: 
9.1Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE 
Nº 02, os documentos de habilitação a seguir. 

9.1.1. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo 
seu Certificado de Registro Cadastral, desde que seu objetivo social comporte o objeto 
licitado e o registro cadastral esteja dentro do prazo de validade e a documentação solicitada 
para a presente licitação conste nos Cadastro de Fornecedores do Município.  

9.1.2. Também serão aceitos Certificados de Registro de Fornecedores emitidos pelo Governo 
Federal ou pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

9.1.3. As empresas cadastradas ou não-cadastradas deverão fazer prova dos seguintes 
documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

9.2. Da habilitação jurídica 
a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário; 

b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 

d)Decreto de autorização, devidamente publicado, 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; 

 
OBS: Os documentos das letras “a”, “b” e “c” que já foram apresentados por conta do 
credenciamento não serão exigidos no envelope de documentação. 
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9.3. Regularidade fiscal 
a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão Quanto à 

Dívida Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela 
Receita federal do Brasil; 

b) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Estadual; 
c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da sede 

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

Tempo de Serviço; 
e)Certidão Negativa de Débito (CND/INSS) perante a Seguridade Social.  
f) Certidão de Falência e Concordata; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista em cumprimento a Lei nº 12.440/2011, 

emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).                                                                                                                                       
h) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme ANEXO IV. 

9.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
9.4.1 Do veículo: 
a) Certificado de propriedade (veículo próprio) ou comprovante de disponibilidade 
(contratado ou alugado) de veículo a ser utilizado. 
 
9.4.2 Do condutor do veículo: 
a) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, categoria " D " ou superior; 
b) Cópia da Carteira expedida pelo SENAT (Secretaria Nacional de Aprendizagem do 
Transporte), atualizada; 
c) Comprovação da idade mínima de vinte e um anos; 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO: 
10.1. 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 a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

10.2. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata 
da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas os 
demais licitantes ficaram intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 
recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 

10.3 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante detentor da melhor 
proposta será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
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11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
11.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública 
do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso. 

11.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente. 

11.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 
de admissibilidade dos recursos. 

11.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao 
Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 

11.6 Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às 
razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 

11.7 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

12.3. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações 
orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 

13 - DO PAGAMENTO: 

13.1. O valor contratual correspondente ao pagamento será mensal, conforme serviço prestado 
durante o mês, devendo ocorrer até o 10º dia útil do mês subsequente a prestação dos 
serviços. 

13.2 O pagamento será através de cheque nominal ou Transferência Bancária em nome do 
Licitante. 

13.3. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do n.º do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos serviços  e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

14 DAS PENALIDADES: 
14.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o material/serviços adjudicado acarretará a multa 
de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado dos serviços calculado pelo total dos 
quilômetros estimado até o final do contrato. 

14.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero 
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre 
o valor total que lhe foi adjudicado. 

14.3. O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da obrigação. 

14.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 
descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
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b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  
d)não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato. 

 
14.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do 
que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 
14.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
14.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 

15 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

15.1 Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante o 
Departamento de Compras e Licitações, aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis 
antes da data de abertura da sessão do pregão, apontando as falhas e irregularidade que o 
viciaram; 

15.2 A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a 
caracterizará como recurso, recebendo tratamento como mera informação. 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Novo Xingu, no 
Departamento de Compras e Licitações, sito na Avenida Emilio Knaak, 1160, ou pelo 
telefone/fax 54.3617.8051, no horário de expediente, preferencialmente, com antecedência 
mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 
16.3.Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Departamento de Compras e 
Licitações. 
16.4 Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüentes 
aos ora fixados. 
16.5 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 
16.6 O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do 
Município de Novo Xingu, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, 
sobre o valor inicial contratado. 
16.7 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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16.8 A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal 
nº 8666/93). 
16.9 São anexos deste Edital: 

Anexo I – Especificações Técnicas - Modelo de Proposta; 
Anexo II - Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação; 
Anexo III - Modelo de Credenciamento; 

          Anexo IV  - Declaração de Cumprimento ao Artigo 7º, XXXIII da Constituição 
Federal. 
            Anexo V – Declaração de Enquadramento de Micro-empresa 
            Anexo VI – Minuta do Contrato 
 
16.10 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Constantina- RS, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa 
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

   Novo Xingu, 04 de junho de  2014. 

 
 
 

GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 
Prefeito Municipal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e aprovado por 
esta Assessoria Jurídica. 
 
 Em ___-___-______. 
 

________________________ 
JOÃO CARLINHOS CAMARCO 

OAB RS 46.640 
Assessor Jurídico 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2014 
ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a prestação dos serviços de transporte 
escolar, a serem executados  sob o regime de empreitada pelo menor preço do km rodado  por 
itinerário, conforme especificações técnicas anexas deste edital, nos seguintes itinerários, 
horários e locais abaixo descriminados: 
 

O presente Memorial Descritivo tem a finalidade de apresentar as características e 
especificações para a prestação de serviço de transporte escolar, considerando o que já foi 
apresentado no Edital de Convocação: 
 

1. VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS PARA CADA LINHA 
 

Item Descrição Und Valor R$ KM 

01 Linha 01 KM/dia 2,42 

02 Linha 02 KM/dia 2,42 

03 Linha 03 KM/dia 3,06 
 
     2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA OS VEÍCULOS Q UE SERÃO 
UTILIZADOS NOS DIVERSOS ITINERÁRIOS DEFINIDOS NESTE  EDITAL, QUE 
DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PORTANDO 
AUTORIZAÇÃO FORNECIDA PELO DETRAN, CIRETRAN OU OUTRO  ÓRGÃO 
COMPETENTE, DEVENDO OS MESMOS ATENDEREM ÀS SEGUINTES 
EXIGÊNCIAS : 
 
a) Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão 
circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos 
Estados, Municípios e do Distrito Federal (Art. 136 da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 
1997-Código de Trânsito Brasileiro). A autorização referida deverá ser afixada na parte 
interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada 
condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante (Art. 
137). Para tanto, exige-se:  
b) registro como veículo de passageiros; classificado na categoria aluguel; 
c) Laudo técnico, expedido por engenheiro mecânico. 
d) A Prefeitura realizará trimestralmente vistoria, com relação aos condutores, considerando o 
exposto no memorial descritivo e edital; 
e) A prestadora de serviço de transporte escolar deverá, obrigatoriamente, atender a legislação 
vigente; 
f) O motorista que realizar o Serviço de Transporte Escolar deverá ter curso de condutores de 
serviço de transporte escolar; 
g) O serviço de transporte escolar deverá estar à disposição das escolas em cumprimento ao 
estabelecido no Calendário Escolar; 
h) O serviço de transporte escolar deverá também realizar o transporte dos alunos das escolas 
municipais para a sede nos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto tais como: torneios esportivos, Campeonato Guri Bom de Bola, Festa 
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Junina, Feiras Municipais, atividades da Semana da Pátria, Semana Farroupilha, e quaisquer 
outras atividades promovidas pela referida Secretaria Municipal de Educação, tudo conforme 
termo de referencia; 
i)O serviço de transporte escolar deverá transportar alunos da rede ESTADUAL e 
MUNICIPAL de Novo Xingu – RS. 
 
3. DO CONDUTOR: 
a) O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes 
requisitos (Art. 138 do Código de Trânsito Brasileiro):  

• ter idade superior a vinte e um anos;  
• ser habilitado na categoria D;  
• ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.  

 
4.ROTEIRO/ITINERÁRIO 

 
Rota 01 – com veículo de capacidade não inferior a 15 lugares   

 
Descrição do Trajeto Horário 

de saída 
Horário de 
chegada 

Total aproximado 
de Km 

Saída: Das proximidades da Escola Municipal 
Humberto de Campos, seguindo pela estrada 
principal até a RS 500, indo até a residência de 
Elvides Baccim, retorna pela estrada principal até 
a residência de Leovandro Carini, retornando até a 
Escola Municipal. Da escola Municipal até a 
residência de Elói Martinelli, passando pela 
residência de Oldair Rodrigues, indo até a 
residência de Valdecir Kuster e retornado 
novamente a Escola Humberto de Campos.  
 
Meio-dia: Pelo mesmo trajeto. 
 
A tardinha : Da Escola Municipal Humberto de 
Campos até a residência de Brás Romansin 
retornando até a residência de Vilmar Martinelli. 

6:30h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11:30 
 

17:00 

07:25h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:30 
 

17:30 

61,40 

 
 
Rota 02 – com veículo de capacidade não inferior a 15 lugares  
 
Descrição do Trajeto Horário 

de saída 
Horário de 
chegada 

Total aproximado 
de Km 

Saída: Da Encruzilhada para residência do Sr. 
Reovaldo Mahler, na Linha Paredão, passando 
pela residência do Srº Armelindo Jauer, 
encruzilhada para a residência de Frida Buss, 
encruzilhada da residência de Emilio Ciarini, até a 
Escola Estadual, passando pelo Loteamento 
Ranno, seguindo até a Escola Municipal Pingo de 
Gente. 
 
Ao meio-dia: Da Escola Municipal Pingo de 

6:40 
 
 
 
 
 

 
 

11:30 
 

07:25 
 
 
 
 
 
 
 

12:55 
 

 
68,00 Km 
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Gente, passando pela Escola Estadual, passando 
pela encruzilhada da residência de Osmar Iauer, 
Odirlei Jauer até a encruzilhada para a residência 
de Frida Buss. Deste ponto, passando pela 
encruzilhada para a residência de Emílio Ciarini, 
Osmar Friedrich até a Escola Estadual. Segue até a 
residência de Adenir Konig passando pela 
residência de Sr. Reovaldo Mahler,  até a 
residência de Alencar Martinelli,  seguindo pela 
estrada principal na Linha Xingu Baixo até a 
residência de Marcio Geppert, retornando pela 
mesma estrada indo até a residência de Edmar 
Holz, retornando pela estrada principal indo até a 
residência de Dilvo Ranno até a Escola Pingo De 
Gente Municipal.  
 
À tarde. Saída da Escola Municipal Pingo de 
Gente passando pela Escola Estadual, passando 
pela encruzilhada da residência de Dilvo Ranno r, 
até a residência de Edmar Holz, retornando 
seguindo até a residência de Marcio Geppert, 
passando pela residência Ademir Konig, passando 
pela residência Reovaldo Malher, seguindo pela 
estrada principal até a residência de Frida Buss. 
Deste ponto, seguindo pela estrada principal na 
Linha Xingu Baixo até a residência de Alencar 
Martinelli, retornando pela estrada principal indo 
até a residência Osmar Iauede até a Escola 
Estadual. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:50  

 
 
Rota 03 – com veículo de capacidade não inferior a 32 lugares  
 
Descrição do Trajeto Horário de 

saída 
Horário de 
chegada 

Total aproximado de 
Km 

Saída: Da Comunidade da Linha Zatti passando pela 
residência de Glória Poltronieri na Linha Zatti, até a 
residência de Valdemar Bressan, retornando pela 
estrada principal até a RS 500. Deste ponto pela RS 
500, entrando em estrada secundária (chão), passando 
pela residência de Hilário Bressan, Vilson Gondoreck, 
Ademar Panazzollo, César Bressan retornando para a 
RS 500, passando pela Linha Santo Antônio, Escola 
Municipal Humberto de Campos até a Escola Estadual 
na sede do município. 
 
Retorno: Saindo da Escola Estadual na sede do 
município passando pela Escola Municipal Humberto 
de Campos na Linha Santo Antônio seguindo pela 
estrada principal até a RS 500.  Deste ponto seguindo 
pela estrada secundária passando pela resid~encia de 
César Bressan, Ademar Panazzollo, Vilson Gondoreck 
e hilário Bressan. Deste ponto seguindo pela RS 500, 
seguindo pela estrada até a Linha Zatti, seguindo até a 

6:30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11:30 
 
 
 
 
 
 

07:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:10 
 
 
 
 
 
 

104,40 



14 
 

residência de Genno Poltronieri, retornando seguindo 
até a residência de  Valdemar Bressan, retornandfo até a 
Comunidade da Linha Zatti. 
 
A Meio dia: Da Comunidade da Linha Zatti passando 
pela residência de Glória Poltronieri na Linha Zatti, até 
a residência de Valdemar Bressan, retornando pela 
estrada principal até a RS 500. Deste ponto pela RS 
500, entrando em estrada secundária (chão), passando 
pela residência de Hilário Bressan, Vilson Gondoreck, 
Ademar Panazzollo, César Bressan retornando para a 
RS 500, passando pela Linha Santo Antônio, Escola 
Municipal Humberto de Campos até a Escola Estadual 
na sede do município. 
 
Retorno: Saindo da Escola Estadual na sede do 
município passando pela Escola Municipal Humberto 
de Campos na Linha Santo Antônio seguindo pela 
estrada principal até a RS 500.  Deste ponto seguindo 
pela estrada secundária passando pela residência de 
César Bressan, Ademar Panazzollo, Vilson Gondoreck 
e Hilário Bressan. Deste ponto seguindo pela RS 500, 
seguindo pela estrada até a Linha Zatti, seguindo até a 
residência de Genno Poltronieri, retornando seguindo 
até a residência de  Valdemar Bressan, retornando até a 
Comunidade da Linha Zatti. 

 
 
 
 

12:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:00 

 
 
 
 

13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:30 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2014 
MODELO DE PROPOSTA 

 
Prezados Senhores, 
 
Tem a presente, à finalidade de apresentar a V.S.ª a nossa proposta financeira para a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU– RS, a serem executados em regime de empreitada 
pelo menor preço do km rodado  por itinerário, conforme especificações técnicas anexas ao 
edital. 

 
PROPOSTA FINANCEIRA 

EMPRESA:         

CNPJ:                                    Contato: 

Endereço:                                        Cidade: 

E-mail: 

Item Descrição dos Serviços Km 
Rodad
o 

Marca/ 
Placa 
Veículo  

Valor Unit. 
Do Km 
rodado R$ 

Valor Total. 
Diário R$ 

1. Linha 01, conforme roteiro do Termo de 
Referência. 

61,40 
Km 

   

2. Linha 02 , conforme roteiro do Termo de 
Referência. 

68,00 
Km 

   

3. Linha 03 –conforme roteiro do Termo de 
Referência. 

104,40 
Km 

   

 TOTAL      
Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite 
prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei 
nº 10.520, de 17-07-2002. 
Prazo Pagamento:  
Local e data: 

 
 
 

___________________________ 
Carimbo e assinatura do Representante Legal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 

ANEXO II  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE 
PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA 
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 
 
 
 
 
  Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

..................................................................………. (nome da licitante), CNPJ nº 

.........................................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação da 

licitação Município de Novo Xingu/RS, Pregão Presencial nº 007/2014. Declaro/amos 

também não estar temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de 

contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e 

contratar com a Administração Pública. 

 
 
.................................., ............ de ............................ de 2014. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue FORA do envelope nº 01. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 

ANEXO III  

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 

 

 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, 

portador(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da 

licitação instaurada pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o nº 

007/2014, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa ____________________, CNPJ nº 

____________________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

 

 Local e data. 

 

 

 __________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa (firma reconhecida) 

Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem 

que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas 

invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014 

ANEXO IV 
 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
 
Declaro/amos, sob as penas da Lei, que _______________________________________ 

(nome da licitante), CNPJ nº ________________________, não desenvolve trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer 

trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

Novo Xingu, ______ de __________________ de 2014. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
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PREGÃO PRESENCIAL N. 007/2014 
ANEXO V 

 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRE SA DE 
PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO 
CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) OU COMO COOPERA TIVA 
(NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI N.º 11.488/07)  
 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 
 

 A empresa 
_____________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico 
contábil)________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de 
participação na licitação de n.º 001/2013, modalidade Pregão Presencial, que: 
 
( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/06; 
 
( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/06; 
 
(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
2.400.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei 
Complementar n.º 123/06) 
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da 
Lei Complementar n° 123/06. 
 
 
Local e data: ___________________________________________ 
 
 
 

______________________________________ 
Nome do profissional contábil: 

Nº de seu registro junto ao CRC: 
 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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ANEXO VI  
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO QUE ENTRESI CELEBRAM  O  
MUNICIPIO DE NOVO XINGU - RS E A EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR. 
 

Contrato que celebram o Município de Novo Xingu, pessoa jurídica de direito público 
interno, CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, sito a Avenida Emilio KNAAK 1160, na cidade de 
Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. GODOFREDO 
CLÁUDIO WERKHAUSEN , brasileiro, casado, portador do CPF n.º 489.300.080-20, 
residente e domiciliado na cidade de Novo Xingu – RS, doravante denominado 
CONTRATANTE  e de outro lado a Empresa , CNPJ nº , neste ato representado pelo Sr. , 
brasileiro, residente e domiciliado na  Bairro , na cidade de , portador do CPF nº. , doravante 
denominado CONTRATADO , para o fornecimento do objeto descrito na clausula primeira – 
Do objeto. 

                       O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução 
do objeto contratado, descrito abaixo, constante do processo licitatório nº184/2014 – Pregão 
Presencial n.º 07/2014, regendo-se o mesmo pela Lei Federal 8.666/93 e legislação 
pertinente, assim como, pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas 
cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações  das partes. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto a Contratação de Serviço de Transporte Escolar para o ano 
letivo de 2014, de acordo com o Anexo I, parte integrante do processo licitatório Pregão 
Presencial n.° ___/14.  
Roteiro n° .....  
Preço  por km transportado. R$ .............. (..............................................................).  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
  

Para a execução dos serviços de transporte escolar, a CONTRATADA obriga-se a:  
a) executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações do Município;  
b) cumprir os horários e roteiros fixados pelo Município;  
c) iniciar os serviços mediante comunicação prévia da administração;  
d) responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros por 
sua culpa ou dolo;  
e) cumprir as Portarias e Resoluções do Município;  
f) submeter os veículos a vistorias técnicas determinadas pelo Município;  
g) manter os veículos sempre limpos e em condições de segurança, identificando-os como 
TRANSPORTE ESCOLAR.  
h) arcar com as despesas referentes aos serviços objeto do presente Pregão Presencial, 
inclusive os Tributos Municipais e Federais incidentes sobre os serviços prestados;  
i) manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação e 
qualificação compatíveis com a obrigação assumida;  
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j) Em cada trajeto o veículo deverá ser compatível com o número de alunos transportados.  
l) fornecer, para a execução dos serviços, tantos profissionais quantos forem necessários para 
o atendimento do serviço de transporte escolar, durante todo o período de vigência do 
contrato;  
m) providenciar para que todo o pessoal designado para o serviço de transporte escolar tenha 
experiência e compareça nos locais e horários de prestação dos serviços;  
n) substituir, a pedido do CONTRATANTE, os motoristas que não atenderem à necessidade 
do serviço;  
o) responsabilizar-se por quaisquer danos que porventura vierem a ocorrer em prejuízo do 
patrimônio do CONTRATANTE, ou de terceiros, por ação, omissão de seu prepostos ou 
empregados;   
Obs.: Os Veículos que trafegam nas Rodovias deverão observar devidamente as obrigações 
das Leis de Trânsito, sendo que a empresa assumirá qualquer despesa que virá em 
conseqüência de infrações apontadas.  
Parágrafo único: Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços objeto do presente 
contrato, como salários, encargos, inclusive os decorrentes da aplicação das leis sociais e 
previdenciárias, impostos, refeições, uniformes e demais materiais utilizados serão da 
responsabilidade da CONTRATADA.   
 

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da 
CONTRATANTE, expressa e especialmente designado para tal finalidade.  
Parágrafo único: A responsabilidade de que trata o caput desta cláusula não exclui ou reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA por danos causados direta ou indiretamente ao 
CONTRATANTE e a TERCEIROS.  
 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO 
 

O presente contrato terá vigência por durante todo o ano letivo de 2014, com início previsto 
em __/__/2014 e encerrando-se em __/__/2014. Podendo ser prorrogado se houver interesse 
de ambas as partes. 
 

CLÁUSULA SEXTA  - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor de R$ _______,____ (_______________________________), nos 
termos da proposta, por km rodado.  
§ 1º. O valor será pago à CONTRATADA mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente 
ao vencido, mediante a apresentação das notas fiscais/faturas,  devidamente atestadas pelo 
responsável do setor da  CONTRATANTE, obrigatoriamente através de depósito em conta 
corrente de titularidade da CONTRATADA.  
§ 2º. O pagamento da nota fiscal/fatura será feito pelo valor nela indicado.  
§ 3º. O pagamento somente será efetuado após a comprovação do recolhimento das 
contribuições sociais  (INSS e FGTS) e atestada a conformidade dos serviços.  
§ 4º. A comprovação de que trata o parágrafo anterior será demonstrada mediante a 
apresentação de documentos oficiais, individualizados e identificados pelo número desse 
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contrato, correspondente ao mês do adimplemento da obrigação ou, excepcionalmente, do 
mês anterior, quando ainda não estiverem vencidas as referidas contribuições.  
§ 5º. Todos os recolhimentos legais a título de previdência social e imposto de renda serão 
suportados pelo contratada na forma da Lei.  
§ 6º. Para atendimento ao que dispõe a IN RFB nº 971 de 13/11/2009, Lei Municipal nº  de  e 
Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e alterações  posteriores, devem ser observados os 
seguintes procedimentos, conforme o caso:  
I) Sobre o enquadramento do anexo do Simples Nacional: Todas as Notas Fiscais de prestação 
de serviços deverão mencionar o anexo do Simples Nacional a que está enquadrada, para fins 
de isenção ou não da  retenção da Previdência Social, caso o serviço esteja elencado como 
sujeito à retenção nos arts.118 e 119 da IN RFB nº 971 de 13/11/2009.  
II) Sobre dispensa da retenção da Previdência Social: A empresa que se enquadrar em casos 
de dispensa de retenção da Previdência Social, deverá informar tal fato na Nota Fiscal ou em 
declaração anexa, indicando a lei e o artigo a que se aplica.  
III) Apresentação da GFIP: Todas as empresas sujeitas à retenção da Previdência Social 
devem anexar à Nota Fiscal uma cópia da GFIP da última competência, conforme exige o art. 
138 da IN RFB nº 971 de 13/11/2009.  
IV) Em caso de existência de contrato formal firmado para realização do serviço ou obra, a 
contratada deverá observar ainda a apresentação de cópia de outros documentos solicitados no 
contrato, como cópia do recolhimento do FGTS e da GPS entre outros.  
V) Empregados em condições especiais de trabalho: Para fins do Art. 145 da IN RFB nº 971 
de 13/11/2009, caso a empresa possua empregados que exercem funções em  condições 
especiais que possibilite a aposentadoria especial, esta deverá anexar em todas as Notas 
Fiscais uma declaração contendo o nome e remuneração dos empregados expostos.  
VI) Serviço de transporte de passageiros: As Notas  Fiscais de transporte de passageiros, 
deverão observar o disposto no art. 121, inciso II do Art. 122 e 123 da IN RFB nº 971 de 
13/11/2009, sendo assim devem passar a discriminar as despesas com combustível e 
manutenção do veículo para a devida diminuição da base de cálculo de retenção da 
previdência social.  
VII) Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN): As empresas optantes 
pelo Simples Nacional devem informar na Nota Fiscal o percentual de ISSQN que recolhem.  
  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 
 

Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d” , da Lei nº. 8.666-93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde 
que documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual. 
§ 1º. O presente contrato não sofrerá reajustes de preços, durante toda sua vigência, a não ser 
quando for o caso previsto na cláusula anterior.  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da  Dotação Orçamentária da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.   
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CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa, previsto no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93.  

a). A recusa pelo fornecedor em entregar o material/serviços adjudicado acarretará a multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total estimado dos serviços calculado pelo total dos 
quilômetros estimado até o final do contrato. 

b). O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero 
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre 
o valor total que lhe foi adjudicado. 

c). O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total da obrigação. 

d). Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o contratado, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 
descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

d.1)não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
d.2) comportamento inidôneo; 
d.3) cometimento de fraude fiscal; 
d.4) fraudar a execução do contrato; 
d.5) falhar na execução do contrato. 

e). Na aplicação das penalidades prevista no contrato, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do 
que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 
f). As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
g). Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
 

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA 
outros direitos, especialmente o de indenização, além daquele referente ao pagamento dos 
serviços já prestados, na ocorrência de qualquer das hipóteses dos incisos I a XII e XVII do 
art. 78 da lei nº 8.666/93, notadamente quando se verificar algum dos motivos abaixo 
relacionados:  
a) não cumprimento de quaisquer cláusulas ou condições deste contrato;  
b) subcontratação total ou parcial do objeto deste sem expressa anuência do 
CONTRATANTE;  
c) desatendimento às determinações regularmente emanadas do CONTRATANTE;  
d) cometimento reiterado de falhas na execução deste contrato;  
e) decretação de falência ou dissolução da empresa;  
f) manifesta deficiência do serviço;  
g) reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos;  
h) falta grave a Juízo do Município;  
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i) abandono total ou parcial do serviço;  
j) não der início às atividades no prazo previsto.  
 § 1º. O presente contrato poderá, ainda, ser rescindido por acordo entre as partes, sem 
prejuízo das penalidades, se incidentes, mediante prévia e expressa comunicação, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que haja conveniência para o 
CONTRATANTE, a qual deverá ser expressamente indicada e justificada.  
 § 2º. Em qualquer caso, a rescisão com suas condições deverá ser consignada em termo 
próprio, devendo ser precedida de autorização expressa do CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES 
 

Os atrasos injustificados ou a inexecução parcial ou total dos serviços sujeitará a 
CONTRATADA às seguintes sanções:  
a) ADVERTÊNCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as 
quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades.  
b) MULTA: no caso de atraso ou negligência na execução dos serviços, será aplicada multa 
de 2 % (dois por cento) sobre o valor da parcela mensal pactuada.  
c) Caso a contratada persista descumprindo as obrigações assumidas, será aplicada nova 
multa, correspondente a 2% (dois por cento) do valor total contratado e rescindido o contrato 
de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.  
d) Outras penalidades: em função da natureza da infração, o Município aplicará as demais 
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 

As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Constantina para dirimir 
eventuais dúvidas ou litígios decorrentes da aplicação deste contrato, com exclusão de 
qualquer outro, por mais  especializado que seja.  
E por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento, assinam o mesmo 
na presença de duas testemunhas.  
 
NOVO XINGU - RS, ............ de ...................... de 2014. 
 
                                                                                    
__________________________ _____________________________ 
                         Contratante        Contratado 
 
 
Testemunhas: 
 
 
______________________________         ______________________________ 


