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LICITAÇÃO NUMERO 002/2015 
PROCESSO: 188/2015 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO: Menor Preço Por LOTE 
 
O Município de Torres, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, mediante 
Pregoeira a Sra. Sidineia Burin Rocha da Silva, designada pela Portaria n.° 555/2014, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO 
PRESENCIAL N.° 002/2015 do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em conformidade com as 
disposições da Lei n . ° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 47/2005 e 
Decreto Federal 3555/2000, subsidiariamente as Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
10.520/02 e Decreto Lei 123/06 bem como as condições a seguir estabelecidas. 
 
1 - LOCAL, DATA E HORA  
1.1. A sessão pública será realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de 
Torres na sala de reuniões do Gabinete da Prefeita no dia 27 de janeiro de 2015, com 
inicio às 15h, horário de Brasília-DF. 
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será transferido para data e horário a 
ser definido pela administração e publicado nos mesmos meios deste edital. 
1.3 Será utilizado para a realização da presente licitação, o sistema Compras da empresa 
Betha Sistemas Ltda, que consiste em um apoio eletrônico que auxiliará a Pregoeira e 
equipe de apoio dando suporte e agilidade ao certame e emitirá o relatório de lances do 
processo. Os licitantes que não estiverem cadastrados no sistema na data e hora 
estabelecidas para a realização da licitação, serão cadastrados, pela Pregoeira, após seu 
credenciamento. 
1.4 Para informações complementares, os interessados deverão entrar em contato com a 
servidora: Pregoeira: Sidineia Burin Rocha da Silva ou com a equipe de apoio. Email: 
gerlicitacao@torres.rs.gov.br , telefone/fax (051) 3626-9150 ramal 217. A pregoeira e equipe 
de apoio não se responsabilizarão por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 
recebidos por eles em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto da Prefeitura 
Municipal de Torres quanto do emissor. 
1.5 Este edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.torres.rs.gov.br link: 
Licitações e Contratos – Prefeitura Municipal de Torres bem como no Mural da Prefeitura 
Municipal de Torres e por solicitação no e-mail: gerlicitacao@torres.rs.gov.br, no Centro 
Administrativo Municipal de Torres, na Av. Júlio de Castilhos,  n.º 707, CEP: 95560-000 no 
horário das 13:30 às 18:30 horas, onde poderá ser retirado gratuitamente. 
 
2 - OBJETO 
2.1. Contratação de empresa prestadora de serviço de locação de transporte 
rodoviário, incluindo serviço de motorista e seguro total do veículo, considerando 
ainda: 
- Roteiro Torres x Porto Alegre, e Porto Alegre x Torres, podendo visitar todas as 
Unidades de Saúde de Porto Alegre, com locais de saída determinados pela 
solicitante dentro dos limites da zona urbana do município, possuindo um percurso 
de aproximadamente 480km diários, 
  Um veículo com capacidade mínima de 29 passageiros,  
- Os serviços poderão ser realizados de segunda a sexta-feira (cinco dias por 
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semana); 
- O veículo deverá possuir cinto de segurança em todos os lugares disponíveis, 
condicionador de ar e não possuir ano de fabricação inferior a 2011.  
- O condutor do veículo deverá ser portador de carteira de habilitação “D” ou “E”. 
- O veículo deverá possuir seguro obrigatório, conforme exigências do DAER/RS. 
 
2.1. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 
Anexo I – Modelo de Proposta Financeira e Termo de Referência;  
Anexo II - Modelo de Termo de Credenciamento; 
Anexo III – 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; 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do art. 27, V, da Lei n° 8.666/93 e do art. 
7º, XXXIII, da Constituição Federal 
Anexo V - Minuta de Contrato. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Será utilizado para a realização da presente licitação, o sistema Compras da empresa 
Betha Sistemas Ltda, que consiste em um apoio eletrônico que auxiliará a Pregoeira e 
equipe de apoio dando suporte e agilidade ao certame e emitirá o relatório de lances do 
processo. Os licitantes que não estiverem cadastrados no sistema na data e hora 
estabelecidos para a realização da licitação, serão cadastrados, pela Pregoeira, após seu 
credenciamento conforme item 4 deste Edital. 
3.2. Não poderá participar da licitação pessoa física ou jurídica temporariamente suspensa 
de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como 
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 
87, III e IV, da Lei n° 8.666/93, respectivamente. 
3.3. Poderão participar da licitação todos os interessados que comprovem o atendimento 
dos requisitos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, bem como na legislação 
pertinente às diversas espécies societárias. 
3.4. Poderão participar da licitação todos os interessados que comprovem o atendimento 
dos requisitos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, bem como na legislação 
pertinente às diversas espécies societárias. 
3.4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE (EPP) 
3.4.1. A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei 
Complementar nº 123/06 deverá apresentar, na forma da Lei, juntamente com o 
credenciamento, a Certidão Simplificada, atualizada (com emissão de no máximo 60 
dias), emitida pela Junta Comercial comprovando que a Licitante está enquadrada 
como Micro Empresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP.  
3.4.1.1. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 3.4.1., será considerado 
que a licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar n.º 
123/06. 
3.4.2. Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/06, as MEs e EPPs 
deverão apresentar toda a documentação exigida no item 9. do Edital, mesmo que esta 
apresente alguma restrição com relação à regularidade fiscal. 
3.4.2.1. Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado às 
MEs e EPPs o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
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em que a licitante for declarada a vencedora da licitação, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 
3.4.3. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
4.1. A licitante apresentará, na sessão pública do Pregão Presencial, para fins de 
credenciamento: 
4.1.1. se representante legal da licitante, documento(s) que confirme(m) tal condição 
(Registro comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores, e, ainda, decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País. Tais documentos deverão ser autenticados ou 
cópias simples acompanhadas de originais para autenticação, comprovando a existência 
dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes à licitação). 
4.1.2. se procurador, preposto ou credenciado, procuração ou termo de 
credenciamento (conforme modelo Anexo II), outorgado pelo(s) representante(s) 
legal(is) da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 
de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes à licitação, acompanhado de 
documento(s) que confirme(m) ser o outorgante representante legal da licitante 
(Registro comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores, e, ainda, decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País. Tais documentos deverão ser autenticados ou 
cópias simples acompanhadas de originais para autenticação). 
Obs.: Em ambos os casos deverá se apresentado a cópia da carteira de identidade do 
representante da empresa, do outorgante e do outorgado (se for o caso). 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1. A proposta financeira e os documentos de habilitação deverão ser entregues em 
envelopes separados, numerados de 01 e 02, respectivamente, diretamente à pregoeira ou 
a sua Equipe de Apoio, sendo que não serão aceitos envelopes, propostas financeiras ou 
documentos de habilitação entregues, ainda que recebidos, em local diverso do especificado 
no item 1 – PREÂMBULO e que, por qualquer razão, não tenham chegado a pregoeira ou à 
sua Equipe de Apoio até a data e o horário de início da sessão pública do Pregão 
Presencial. Os envelopes deverão estar fechados, contendo na parte externa a seguinte 
inscrição: 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA 
LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 

 
5.2. A licitante deverá apresentar juntamente com os envelopes referidos no item 5.1., 
e fora destes, declaração (conforme modelo Anexo III) de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, sob pena de não participar da licitação, nos termos do art. 4°, VII, 
da Lei n.º 10.520/02, e, ainda, de 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. 
 
6. DA PROPOSTA FINANCEIRA 
6.1. O envelope nº 01 deverá conter: 
A proposta comercial – Envelope A - deverá ser redigida em língua portuguesa, com 
clareza, sem ressalvas ou entrelinhas, em uma via, datilografada ou impressa por meio de 
edição eletrônica de textos, sem emendas ou rasuras, devendo todas as suas páginas estar 
rubricadas, exceto a última que deverá estar datada e assinada pela empresa licitante ou 
seu representante legal, e numeradas, devendo a proposta conter no mínimo os seguintes 
requisitos: 
a) descrição do objeto ofertado, em conformidade com Anexo I – Termo de Referência com 
as especificações técnicas exigidas; 
b) razão social, endereço e nº do CNPJ da licitante; 
c) prazo de validade mínima de 60 dias; 
d) cotação de preço em R$ (Reais), discriminando o valor unitário e total do objeto. 
6.1.2. A proposta que não indicar o prazo será considerada como de 60 (sessenta) dias. 
 
6.2. Observações relativas à Proposta Financeira: 
6.2.1. O preço proposto será considerado suficiente e completo, abrangendo todos os 
encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como demais encargos 
incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, e para fiscais, 
etc.), o fornecimento de mão-de-obra especializada, materiais, ferramentas, acessórios, 
consumíveis e objetos, a administração, o lucro, as despesas decorrentes de carregamento, 
descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualquer natureza, na modalidade 
CIF, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 
empresa vencedora da licitação, bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que 
aqui não especificada, que possa incidir ou ser necessária à execução do objeto da 
licitação. 
6.2.2. A omissão na proposta financeira em relação às exigências e às especificações 
técnicas do Edital importa na submissão da licitante às normas nele estabelecidas. 
6.2.3. A proposta financeira apresentada em papel termo-sensível (fax), telex, telegrama ou 
semelhantes será desclassificada. 
6.2.4. A apresentação da proposta financeira implica a plena aceitação, por parte da 
licitante, das normas, exigências e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
6.2.5. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no(s) preço(s) 
até, no máximo, dois algarismos após a vírgula. 
6.2.6. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á 
tacitamente indicado o prazo 60 dias. 
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6.2.7. Será de inteira responsabilidade da licitante o preço proposto, não sendo 
consideradas reclamações por erros ou equívocos manifestados após a abertura de seu 
envelope. 
 
7. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
7.1. A análise da proposta financeira pela PREGOEIRA visará ao atendimento das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo preliminarmente desclassificada 
a proposta financeira: 
a) cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no Edital; 
b) que apresente preço(s) manifestamente inexequíveis. 
7.2. As propostas financeiras que atendam às especificações, aos prazos e às condições 
fixadas no Edital e que não apresentem preços manifestamente inexequíveis serão 
selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 
a) O autor da proposta de valor mais baixo e os das propostas com preços até 10% 
superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos em ordem 
decrescente e distintos, até a proclamação do vencedor. 
b) Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas na alínea anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances 
verbais, sucessivos e distintos, em ordem decrescente, inferiores à proposta de menor 
preço, até a proclamação do vencedor. 
c) A PREGOEIRA convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta 
igualdade de condições, ficarem empatadas, como critério de desempate será realizado um 
sorteio, nos termos do art. 45, § 2º, da Lei n.º 8.666/93. A licitante sorteada em primeiro 
lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação às demais empatadas, 
e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
7.3. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta financeira de acordo com as 
especificações deste Edital, de menor preço por LOTE (menor desembolso para a 
Administração), com valores de acordo com os praticados no mercado e não 
superiores aos valores unitário e total máximo aceitável, conforme prévio orçamento 
realizado pela administração. 
7.4. Não serão consideradas para julgamento vantagens não previstas no Edital. 
7.5. Fica ressalvada a PREGOEIRA, a seu exclusivo critério e mesmo depois da abertura 
das propostas financeiras, sem que caiba às licitantes pleitear indenização, compensação 
ou vantagens a qualquer título, o direito de: 
a) julgar livremente a licitação, observadas as normas legais e editalícias pertinentes; 
b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação da licitação; 
c) desclassificar as propostas financeiras que não estejam em condições de assegurar 
execução satisfatória do objeto licitado, não atendam às exigências consideradas relevantes 
do Edital e de seus Anexos e/ou que contenham preços superiores aos máximos admitidos 
ou manifestamente inexequíveis. 
7.6. Não serão admitidos, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou substituições 
das propostas financeiras ou de quaisquer documentos. 
7.7. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, prevalecerão os primeiros, 
entre os numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos. 
7.8. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes o prazo de 08 dias úteis para a 
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apresentação de novos documentos ou de novas propostas, escoimados das causas que 
originaram a inabilitação ou a desclassificação, aplicação subsidiária da disposição contida 
no §3º, do art. 48, da Lei n.º 8.666/93. 
 
8. DO EMPATE 
8.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as MEs 
e EPPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas MEs e EPPs sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço e desde que o 
melhor preço não seja de uma ME ou EPP. 
8.1.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
b) A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
c) Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma da alínea "a", serão convocadas 
as MEs e EPPS remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos item 8.1., na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
8.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs e EPPs que se 
encontrem no intervalo estabelecido no item 8.1. será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta. 
8.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da 
documentação de habilitação. 
8.4. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
8.5. No caso de sorteio, em não comparecendo o representante legal da ME ou EPP, será 
considerado precluso o seu direito de apresentar melhor oferta. 
 
9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
9.1. O envelope nº 02 deverá conter: 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA 
9.1.1. Registro comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social, com todas as suas alterações, ou alteração consolidada, em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, 
inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades simples, acompanhada de 
documento comprobatório da diretoria em exercício e, ainda, decreto de autorização, 
em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
9.1.2. Declaração formal, conforme Anexo IV, de que não possui, em seu quadro de 
pessoal, empregado ou associado menor de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, e/ou menor de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 anos, nos termos do art. 27, V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal, assinada por representante legal da licitante ou por procurador / 
credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de 
credenciamento. 
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REGULARIDADE FISCAL 
9.1.3. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, dentro de seu prazo de 
validade. A prova de regularidade fiscal deverá abranger todos os tributos e será 
efetuada através da apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa quanto a Tributos Federais, 
Estaduais e Municipais expedida pela Receita Federal e Estadual e do domicílio ou sede 
da licitante, dentro do prazo de validade; 
b) Caso a licitante tenha filial (is) no Município de Torres (RS) deverá apresentar Certidão 
negativa ou positiva com efeitos de negativa de Tributos Municipais, expedida pela 
Secretaria de Tributação Controle e Atendimento ao Cidadão do Município de Torres (RS), 
dentro do prazo de validade. 
 
9.1.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, a saber: 
a) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, dentro do prazo de validade; 
b) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa junto ao INSS, dentro do prazo de 
validade. 
c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), disponível no site 
http//www.tst.jus.br/certidão, dentro do prazo de validade. 
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
9.1.5. Certidão negativa em materia falimentar e de recuperaçãpo judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) No mínimo um (01) atestado de fornecimento anterior, expedido por pessoa de direito 
público ou privado, compatível em termos de qualidade e quantidade com o objeto da 
presente licitação 
b) prova de que possui profissional, devidamente vinculado a empresa (comprovado pela 
apresentação da carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços, ou, ainda, em se 
tratando de sócio/proprietário da empresa através do Contrato Social) com carteira de 
habilitação (“D” ou “E”) e curso de formação de condutores compatíveis com a legislação 
vigente; 
c) declaração de disponibilidade, ou certificado de propriedade, dos veículos necessários à 
prestação dos serviços. 
d) Registro para transporte intermunicipal –RECEFTUR- emitido pelo Daer/RS 
 
9.2. Observações relativas aos documentos de habilitação: 
9.2.1. Os documentos contidos no envelope n° 02 deverão ser originais, cópias 
autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais (que deverão ser apresentados 
ao(a) PREGOEIRA(a) na sessão pública de abertura da licitação, para verificação da 
autenticidade das cópias e posterior devolução), salvo os documentos cuja autenticidade 
poderá ser verificada na internet, que poderão ser cópias simples, caso em que a pregoeira, 
se entender necessário, poderá diligenciar na internet para averiguar a autenticidade dos 
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mesmos, habilitando ou não a licitante em função desta diligência. Não serão admitidas 
cópias em papel termo sensíveis (fax). 
9.2.2. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo 
e a idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento. 
9.2.3. Não existindo data de validade nas certidões e/ou nos certificados exigidos para 
habilitação, somente serão aceitos se com prazo de expedição não superior a 60 dias ou, se 
emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor. 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1.  As impugnações ao edital poderão ser feitas até o horário e data limite estabelecidos 
para tanto ( art 12 lei 3.555/2000), sendo que serão recebidas até dois dias úteis antes da 
data fixada paa abertura da licitação, devendo a pregoeira em 24 horas dar o deferimento, 
ou não do mesmo, nos termos do Decreto Municipal 47/2005. 
10.2. Declarada a vencedora, no final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com o registro em ata da síntese das suas 
razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 dias para apresentação das razões de 
recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.3. As razões e contrarrazões serão dirigidas ao Sr. Prefeita Municipal de Torres e 
apresentados no Protocolo-Geral do Município. 
10.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 
para responder pelo proponente. A falta de manifestação imediata e motivada importará a 
preclusão do direito de recurso. 
10.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente 
10.7. Os recursos contra decisões da pregoeira não terão efeito suspensivo. 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
11.1. Será convocada regularmente a licitante vencedora, para assinar o termo de Contrato, 
dentro prazo de 01 dia útil, prorrogável por uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da sanção prevista 
no item 11.4. 
11.2. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de Contrato no 
prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, sem prejuízo da sanção 
prevista no item 11.4. 
11.3. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 
11.4. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta financeira, não celebrar 
o Contrato e/ou recusar a receber a Nota de Empenho, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para a licitação, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato / Nota de 
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Empenho, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 05 anos, bem como sujeito à multa de 
25%, aplicada sobre o valor total da Proposta Financeira / Contrato / Nota de Empenho, 
atualizado, conforme artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Os casos omissos serão resolvidos pela PREGOEIRA. 
12.2. Os julgamentos e demais decisões e/ou comunicações proferidas pela PREGOEIRA, 
quando não proferidos em audiência pública, serão publicados no Mural de Publicações da 
Prefeitura, de acordo com a Lei Municipal n.º 5.096/06. 
12.3. As cláusulas relativas aos prazos e vigência contratual, condições gerais, obrigações 
da contratada e do contratante, fiscalização, pagamentos, penalidades e demais cláusulas e 
condições relativas à execução do objeto, estão previstas no Termo de Referência e na 
Minuta de Contrato e deverão ser atendidas na íntegra pela(s) Contratada(s). 
12.4. As dúvidas e controvérsias oriundas da licitação serão dirimidas no Foro de Torres 
(RS), quando não resolvidas administrativamente. 

 
 

 Torres, 14 de janeiro de 2015. 
 
 
 
 

Maria de Fátima S. Cechin 
Secretária Municipal de Fazenda 
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PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 
ANEXO I 

 
 MODELO DE PROPOSTA 
 

LICITAÇÃO : PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2015 
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE  
Entrega dos envelopes: xx/xx/2015  
 

 

  
FORNECEDOR:  
ENDEREÇO:  
CNPJ  
MUNICÍPIO  CEP 
FONE/FAX: e-mail: 
 
Lote 
01 

QUANT. 
/ UNID 

ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
ITEM 
01 DO 
LOTE 

 
250 

viagens 

Locação de veículo para transporte de passageiros, 
com motorista, sendo o destino Torres x Porto Alegre 
e vice-versa, com embarque em Torres e 
desembarque nas unidades de saúde em Porto 
Alegre, com capacidade mínima de 29 lugares, com 
motorista, equipado cinto de segurança em todos os 
lugares, condicionador de ar, ano de fabricação não 
inferior a 2011. Viagem contínua (segunda a sexta 
feira) 

  

 
ITEM 
02 DO 
LOTE 

 
100 

viagens 

Locação de veículo para transporte de passageiros, 
com motorista, sendo o destino Torres x Porto Alegre 
e vice-versa, com embarque em Torres e 
desembarque nas unidades de saúde em Porto 
Alegre, com capacidade mínima de 29 lugares, com 
motorista, equipado cinto de segurança em todos os 
lugares, condicionador de ar, ano de fabricação não 
inferior a 2011. Viagem emergêncial (quando 
necessário viagens extras) 

  

TOTAL DO LOTE   
 
Termo de Referência: 
 
- Contratação de empresa prestadora de serviço de locação de transporte rodoviário, 
incluindo serviço de motorista e seguro total do veículo, considerando ainda: 
- Roteiro Torres x Porto Alegre, e Porto Alegre x Torres, podendo visitar todas as Unidades 
de Saúde de Porto Alegre, com locais de saída determinados pela solicitante dentro dos 
limites da zona urbana do município, possuindo um percurso de aproximadamente 480km 
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diários, 
-  Um veículo com capacidade mínima de 29 passageiros,  
- Os serviços poderão ser realizados de segunda a sexta-feira (cinco dias por semana); 
- O veículo deverá possuir cinto de segurança em todos os lugares disponíveis, 
condicionador de ar e não possuir ano de fabricação inferior a 2011.  
- O condutor do veículo deverá ser portador de carteira de habilitação “D” ou “E”. 
- O veículo deverá possuir seguro obrigatório, conforme exigências do DAER/RS 
- Deverão ser consideradas para a composição do preço 250 viagens ordinárias pelo 
período da vigência do contrato e 100 viagens extraordinárias pelo mesmo período, 
considerando um total de 350 diárias. 
- A licitante assume a inteira responsabilidade quanto a impostos, taxas, frete, seguro total 
para os veículos, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, troca de pneus, 
óleos lubrificantes, combustíveis e tudo mais que for necessário ao perfeito funcionamento 
do veículo e principalmente à segurança dos passageiros e motoristas e ainda remuneração 
do motorista com os respectivos encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais 
resultantes da execução do trabalho. 
- Validade da Proposta: 60 dias. 
 
 

Carimbo e assinatura 
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PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 
ANEXO II 

 
 

(papel timbrado da empresa) 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

   A empresa__________________________________ credencia o Sr (a) 
________________________,CPF nº________________, RG nº. _________________, com 
endereço na _________________________________________e Telefone e/ou Fax nº. 
____________ Conferindo-lhe todos os poderes necessários para a prática de quaisquer atos 
relacionados ao Pregão Presencial nº. 002/2015, assim como poderes específicos para 
participar de sessões públicas inclusive para formular ofertas e lances de preços, assinarem 
declarações e propostas comerciais, receber intimações e notificações, interpor ou abrir mão 
do direito de interpor recursos, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome 
da licitante. 

 
 

Torres, ____ de ___________ de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(DEVERÁ SER APRESENTADA A PREGOEIRA, NO ATO DO CREDENCIAMENTO, FORA 
DOS ENVELOPES) 
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PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 
ANEXO III 

 
 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
_________________________________________________, 
CNPJ_________________________                     (nome da licitante) (número de inscrição) 
sediada _______________________________________________________, por intermédio de 
seu       (endereço) representante legal, infra-assinado, DECLARA expressamente que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não participar da licitação, nos termos 
do art. 4°, VII, da Lei n.º 10.520/02, e não está temporariamente suspensa de participar em 
licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como não foi declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
________________________, _______de ______________ de______.                                          
(Local) 
____________________________________________ (Assinatura do responsável) 
Nome:______________________________________ 
                         N.º da cédula de identidade:_______________________ 
 
 
 
(DEVERÁ SER APRESENTADA A PREGOEIRA, NO ATO DO CREDENCIAMENTO, FORA 
DOS ENVELOPES) 
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PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 
ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA 

LEI N. º 8.666/93 (MÃO-DE-OBRA DE MENORES) 
 

 
 

______________________________________________, inscrita no CNPJ n. º ___________, 
por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). ______________________________, 
portador (a) da Carteira de Identidade n. º ________________ e do CPF n. º ______________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. º 8.666, de 21.06.1993, 
acrescido pela Lei n. º 9.854, de 27.10.1999 (inciso XXXIII do art. 7. º da Constituição Federal), 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
 

Torres/RS, _____ de ______________ de 2015. 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 
                           (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
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PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 
ANEXO V 

Minuta de Contrato 
 

CONTRATO nº xxx/2015  
PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO, QUE CELEBRAM ENTRE SI 
O MUNICÍPIO DE TORRES E 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
EM CONFORMIDADE COM A LEI n° 
8.666/93 E LEI n° 8.883/94. 

CONTRATANTE: 
O MUNICÍPIO DE TORRES, sediado na Rua Júlio de Castilhos, 707 - Torres/RS, inscrito no 

CGC/MF n° 87.876.801/0001-01, representado neste ato pela Prefeita Municipal, NILVIA 

PINTO PEREIRA, brasileira, residente e domiciliada na cidade de Torres-RS, inscrita no 

CPF sob n° 489.033.530.72, com competência para assinar Contratos. 

CONTRATADA: 
_________________________________________________, estabelecida na 
_________________________________, Bairro _______, município de _________, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº. _________________________, representada neste ato pelo Sr. 
___________________________, portador do  CPF _________________, com poderes 
para representar a firma nos termos instrumento de mandato, tem entre si justo e avençado, 
e celebram por força deste instrumento o presente Contrato de conformidade com a Lei 
8.666/93 de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Pelo presente Termo, de acordo com solicitação da Secretaria de Saúde protocolada sob o 
nº 188/2015 conforme relação de itens abaixo: 
 

 QUANT.  ESPECIFICAÇÃO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 
01 

 
250 

viagens 

Locação de veículo para transporte de passageiros, 
com motorista, sendo o destino Torres x Porto Alegre 
e vice-versa, com embarque em Torres e 
desembarque nas unidades de saúde em Porto 
Alegre, com capacidade mínima de 29 lugares, com 
motorista, equipado cinto de segurança em todos os 
lugares, condicionador de ar, ano de fabricação não 
inferior a 2011. Viagem contínua (segunda a sexta 
feira) 

  

 
02 

 
100 

viagens 

Locação de veículo para transporte de passageiros, 
com motorista, sendo o destino Torres x Porto Alegre 
e vice-versa, com embarque em Torres e 
desembarque nas unidades de saúde em Porto 
Alegre, com capacidade mínima de 29 lugares, com 
motorista, equipado cinto de segurança em todos os 

  



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 
Diretoria de Compras e Licitações 

 
lugares, condicionador de ar, ano de fabricação não 
inferior a 2011. Viagem emergêncial (quando 
necessário viagens extras) 

Total    
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Do Valor 
O valor total do presente contrato é de R$ xxxxxxxxxxxx (_________), pagável conforme 
prestação do serviço, devidamente atestado pela Secretaria de Saúde, mediante 
apresentação da Nota Fiscal, descontados os valores relativos aos tributos, conforme Nota 
de Empenho nº xxx/2015. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Do Pagamento 

 O pagamento do valor estipulado na cláusula segunda deste contrato será feito pela 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Torres, através de transferência via eletrônica 
bancaria, conforme Ordem de Serviço nº 03/2013. O pagamento será realizado, de acordo 
com a execução dos serviços, conforme cronograma de pagamento a fornecedores 
estabelecido pela Secretaria Municipal de Finanças (as datas previstas são 05, 15 e 25 de 
cada mês), mediante apresentação das Notas Fiscais e/ou Faturas onde deverá constar, 
obrigatoriamente: o nº do empenho; o nº do contrato; o nº da conta bancária, e se for 
o caso, anexar Declaração de Optante pelo Simples, informando o respectivo 
enquadramento, assinado pelo Contador e pelo responsável pela empresa, a cada 
Nota Fiscal e/ou Fatura emitida, na entrega dos serviços, objeto desta licitação, 
devidamente atestadas pelo responsável, devendo a CONTRATADA estar com todas as 
obrigações trabalhistas, como INSS e FGTS em dia. 

 PARÁGRAFO ÚNICO: O atraso no pagamento, por culpa exclusiva do Contratante, e por 
prazo superior a 30 (trinta) dias, assegura ao Contratada correção monetária do valor devido 
pelo IGPM-FGV. 
 
CLÁUSULA QUARTA: Das Obrigações da Contratada 
Para a execução dos serviços, objeto deste contrato, a Contratada se obriga a: 
a) executar fielmente o objeto contratado conforme as especificações, projetos e prazos 

estipulados; 
b) reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
c) atender as determinações regulares do representante designado pela Contratante; 
d) ampliar ou reduzir o objeto contratado, nos limites estabelecidos no parágrafo 1° do art. 

65 da Lei n° 8.666/93; 
e) manter preposto, aceito pela Contratante, no local do serviço, para representá-lo na 

execução do Contrato; 
f) manter durante o período contratual todas as contribuições sociais e tributos federais, 

estaduais e municipais em dia. 
g) O veículo deverá estar disponível, conforme prévia solicitação da Secretaria de 

Saúde, nas datas agendadas. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Das Obrigações da Contratante 
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente, a Contratante obriga-se a: 
a) efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Segunda do presente 

instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas; 
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b) designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente 

Contrato, que deverá anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 
c) notificar a Contratada, imediatamente sobre as faltas e defeitos observados na execução 

do Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: Da Responsabilidade das Partes 

I - São responsabilidades da Contratante: 
a) comunicar à Contratadaacerca dos volumes de serviços ou fornecimentos, sua 

periodicidade e locais de entrega ou execução; 
b) pagar à Contratadapontualmente e com exatidão, os preços contratados; 
c) acompanhar e fiscalizar as condições de habilitação e qualificação da Contratada. 
II - São responsabilidades da Contratada: 
a) responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 
b) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução deste instrumento; 
c) zelar pela execução dos serviços com qualidade e perfeição; 
d) reembolsar pontualmente as partes do serviço ou fornecimento subcontratado, no limite 

admitido; 
e) manter durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Do Prazo de Execução 
O presente contrato entra em vigor no dia 02 de fevereiro de 2015 e findará em 02 de 
fevereiro de 2016, e poderá ser alterado nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei nº 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
 
CLÁUSULA OITAVA: Do Reajuste do Preço 
Os preços serão reajustados pelo Índice IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) da 
Fundação Getúlio Vargas. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A periodicidade do reajuste será anual, salvo redução que vier a ser 
autorizada por normas supervenientes e será efetuado de acordo com os critérios 
estabelecidos pelos Órgãos Governamentais. 
 
CLÁUSULA NONA: Da Fiscalização 
O Município de Torres, por intermédio do servidor Sandro Vianei Andrade de Souza, 
matrícula nº 7394, indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, fiscalizará o andamento 
da prestação de serviços, reservando-se o direito de rescindir o contrato se verificada 
qualquer anormalidade, em especial as previstas nos Artigos 77 e 78, da Lei n° 8.666/93, 
sendo que a rescisão também poderá ocorrer de acordo com o exposto no artigo 79, da Lei 
n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Das Penalidades 
10.1. No caso a Empresa Contratada descumpra alguma das Cláusulas deste contrato, 
atrase ou demonstre incapacidade na execução do mesmo pagará multa de 20% do valor 
do contrato à contratante, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a qual poderá ainda 
rescindir imediatamente o presente contrato, sem que caiba à Empresa contratada qualquer 
direito a reclamação ou indenização; 
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10.2. A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo recusar o serviço, no todo ou em parte, 
sempre que não atender ao estipulado no contrato ou aos padrões técnicos de qualidade 
exigíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Dos Recursos Orçamentários 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 
713/3390399910, recursos consignados na Lei Orçamentária especifica do presente 
exercício. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Da Rescisão 
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos artigos 78 a 80 
da Lei nº 8.666/93, cujo direito da CONTRATANTE a CONTRATADA declara reconhecer, 
conforme dispõe o inciso IX, do artigo 55 desta mesma Lei. 
12.2.  Fica conferido à CONTRATANTE, com relação ao presente contrato todas as 
prerrogativas previstas nos incisos I, II, III, IV e V, do artigo 58, da Lei 8.666/93. 
12.3. O presente contrato ficará automaticamente rescindido, caso a contratada descumpra 
o exposto nos Artigos 77 e 78, da Lei 8.666/93, sendo que a rescisão também poderá 
ocorrer de acordo com o exposto no artigo 79 da Lei 8.666/93. No caso a Empresa 
Contratada descumpra alguma das Cláusulas deste contrato, atrase ou demonstre 
incapacidade na execução do mesmo pagará multa de 20% do valor do contrato à 
contratante, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a qual poderá ainda rescindir 
imediatamente o presente contrato, sem que caiba à Empresa contratada qualquer direito a 
reclamação ou indenização; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Das Disposições Finais  
Fica fazendo parte integrante deste contrato, naquilo em que não lhe contrariar 
expressamente o Processo Licitatório nº 002/2015 - modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
devidamente homologada pela Autoridade Competente, e, em especial, a proposta de preço 
da CONTRATADA, ao qual está plenamente vinculada. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Do Foro 
As partes aqui contratadas elegem o foro da cidade de Torres, para dirimir eventuais 
dúvidas que possam surgir na execução deste contrato. 
E por estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento particular de 
contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.
  

                       Torres, xx de xxxxxxx de 2015. 
 

 
 

NILVIA PINTO PEREIRA 

Prefeita Municipal 

 
 

Contratada 
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