
 
    

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DA FAZENDA 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

 
 LICITAÇÃO NÚMERO 007/2014  
PEDIDO: 483/488/489/490/491/493/494/496/497/2014  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 
O Município de Torres, por intermédio da Secretaria Municipal da FAZENDA, mediante Pregoeira, 
designada pela Portaria n° 1122/2013, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará 
realizando o PREGÃO PRESENCIAL N° XX/2014 do tipo MENOR PREÇO POR LOTE , em 
conformidade com as disposições da Lei n° 10.520, de 17 de julho de  2002, Decreto lei 123/06, 
Decreto Municipal n° 47/2005 e, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as 
condições a seguir estabelecidas. 
 
l - LOCAL, DATA E HORA 
 
1.1. A sessão pública será realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Torres, no dia 18 
de fevererio de 2014, com inicio às 10h , horário de Brasília -DF. 
1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas até 
às 09h 55 min do mesmo dia. 
1.3. 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 definidos pela 
administração, os quais serão publicados nos mesmos meio deste. 
 
2 - OBJETO 
Contratação de empresa (s) especializada (s) para prestação de serviços de TRANSPORTE DE 
ALUNOS (transporte escolar) por quilômetro rodado, referentes a 08 (oito) linhas descritas no 
Anexo I deste Edital.  
 
3 - PARTICIPAÇÃO 
3.1. Será utilizado para a realização da presente licitação, o sistema Compras da empresa Delta 
Informática, 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 será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou 
em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação. 
3.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso ou que 
por esta tenham sido declaradas inidôneas. 
 
4 - REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
4.1. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto  a Pregoeira, 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. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia da carteira de identidade do mesmo e 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: 
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b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante 
devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como de 
todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome do 
outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para formulação de propostas e 
dar lance(s) em licitação pública; ou 
b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no Anexo II deste edital) outorgados pelos 
representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para 
formulação de propostas, dar lances 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. 
Ao iniciar a Sessão, os participantes deverão identificar-se exibindo documento de identidade 
oficial, com foto, e entregar uma cópia desse documento, autenticado, à comissão, bem como 
entregar a declaração da Empresa de que cumpre todos os requisitos do edital de acordo 
com o ANEXO IV (modelo). 
 

4.3.1.É obrigatória a apresentação do documento de identidade do outorgante e do outorgado. 
a) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
 
4.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento para o representante da empresa, a falta da apresentação da de qualquer uma delas 
invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
4.5. 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. 
OBS.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, deverão ser 
apresentados em originais ou através de cópias autenticadas por Tabelião ou Servidor da 
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção para os documentos 
emitidos via INTERNET, os quais somente serão aceitos em original, devendo constar o respectivo 
endereço eletrônico no cabeçalho ou rodapé da página. 
4.6.Os documentos apresentados em original ficarão retidos no processo licitatório e somente serão 
desentranhados mediante requerimento de substituição, por cópia. 
 
5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, a pregoeira, inicialmente, receberá os envelopes n°s 
01 - PROPOSTA DE PREÇO e 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e CREDENCIAMENTO. 
5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 
participação de nenhum licitante retardatário. 
5.3. Somente poderão formular ofertas e lances verbais e praticar os demais atos do certame os 
licitantes que tenham efetuado seu credenciamento junto a pregoeira. 
 
6 - PROPOSTA DE PREÇO: 
6.1. Envelope N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS: deverá conter a proposta da licitante, em línua 
portuguesa, em papel timbrado, datilografada ou impressa via computador, com 01 (uma) via de igual 
teor, sem emendas ou rasuras, com indexação e numeração seqüencial, sem folhas soltas, onde 
deverá constar: 
 

a) A firma ou razão social e CNPJ do proponente, nome, endereço do signatário, sua função e cargo 
na firma; 
b) Na proposta deverão ficar perfeitamente definidos: 
b.1. Referência do número deste Edital e do objeto da Licitação correspondente. 
b.2. Os preços unitário e global em algarismo, em moeda corrente nacional, considerando-se 02 
(duas) casas decimais após a vírgula. 
b.3. Proposta financeira, mencionando o valor por quilometro rodado a ser pago pelos serviços, em 
moeda corrente nacional. 
b.4. Detalhamento de todos os elementos que influam no custo operacional dos serviços, de acordo 
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com a planilha de custos Anexo I – A. 
b.5. Prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da licitação. 
c) A proposta de preço deverá ser apresentada em envelope opaco lacrado e indevassável, devendo 
o mesmo ser timbrado e/ou identificado por carimbo padronizado do CNPJ da firma licitante. 
 
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1. A sessão do pregão será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste edital, 
sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para 
a sua abertura, e desenvolver-se-á conforme segue: 
a) abertura da sessão pela Pregoeira, após o que, não mais serão admitidos novos proponentes; 
b) identificação e credenciamento de 1 (um) representante por empresa (credenciamento); 
Obs.: No credenciamento, os representantes de microempresas e empresas de pequeno que 
pretendem usufruir da Lei 123/2006, deverão apresentar a declaração, ANEXO VI (modelo), sob as 
penas da lei, assinado pelo contador, provando que a empresa se enquadra nessa categoria. A 
ausência da declaração, neste momento, significará a desistência da microempresa ou 
empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei 
Complementar Federal de n°123, de 14 de dezembro de 2006, art.44. 
c) recolhimento dos envelopes "proposta" e "documentos de habilitação"; 
d) abertura dos envelopes "proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 
e) análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no edital e 
classificação das propostas que estejam em consonância com o exigido; 
f) na classificação das propostas, serão considerados, para fins de apuração do menor preço, os 
custos acessórios e encargos tributários incidentes sobre o preço; 
g) indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 
h) da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os demais 
cujas propostas económicas situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço; 
i) não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas, na rodada de lances verbais 
participarão as empresas ofertantes das 3 (três) melhores propostas, quaisquer que tenham sido os 
preços oferecidos; 
j) rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário a pregoeira; 
k) a convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os valores ofertados, 
iniciando-se com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, 
devendo o lance ofertado cobrir o de menor preço. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o 
valor da proposta escrita de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação 
momentânea das propostas, que definirá a sequência dos lances seguinte; 
l) o licitante que não apresentar seu lance na forma indicada, quando convocado  pel a Pregoeira, 
será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito de 
ordenação das propostas; 
m) ordenamento das empresas por preço; 
n) avaliação da ocorrência de empate, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, aplicando-se o 
disposto no seu art. 44, conforme segue: 
1.  Será  assegurada  como  critério  de desempate,  preferência  de contratação  para  as 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar n°123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
2.  Entende-se por empate quando as propostas apresentadas  pelas  microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
3. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa ou de empresa 
de pequeno porte. 
4. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo 
de 5 (cinco) minutos a partir da solicitação da pregoeira, sob pena de preclusão. 
5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item n.2, será realizado sorteio 
eletrônico entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item n.2, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito. 
7. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos itens anteriores, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não 
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a melhor proposta. 
o) análise da proposta de menor preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, 
devendo a pregoeira decidir motivadamente a respeito; 
p) negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o 
caso; 
q) verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço, 
passando para a análise da subsequente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não 
atnda às exigências editalícias, até a apuração de proposta que corresponda ao exigido; 
r) declaração do licitante vencedor; 
s) vistas e rubricas,  pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pêlos representantes das empresas 
participantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes 
de habilitação remanescentes; 
t) manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se 
houver manifestação positiva nesse sentido; 
u) adjudicação do objeto ao vencedor; 
v) fechamento e assinatura da ata da reunião  pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos 
representantes dos licitantes; 
x) devolução dos envelopes "documentos de habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção 
dos relativos aos 2° e 3° classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos 
até assinatura do contrato pelo licitante vencedor; e 
z) no caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas 
todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da 
equipe de apoio e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão 
marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
 

7.2. 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 ate 6; 
b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
7.3. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens. 
7.4. 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. 
7.5. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional,devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto aa pregoeira Oficial do 
Município. 
7.6. 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. 
 
8 - DA HABILITAÇÃO: 
8.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE N° 02, 
os documentos de habilitação, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por 
ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 
administração, registrados e publicados;  
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c) 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; 
d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
e) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão 
Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida 
Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
f) certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante e do Município de Torres; 
g) certidão que prove a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS); 
h) declaração diversa, sob as penas da lei, constante no ANEXO V (modelo) de que: 
a. Não está em inadimplência com execução de serviços, nem descumpriu qualquer Contratação com 
a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou seja, não foi declarada inidônea pelo 
Poder Público, em qualquer esfera; 
b. Inexiste, até a presente data, fato superveniente impeditivo de habilitação, e está ciente da 
obrigatoriedade de declará-los posteriormente caso venham a ocorrer, ressalvadas as condições 
especiais asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006; 
c. Inexiste em seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei nº 8666/93. 
i)Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial expedida da pessoa física. 

j) Certidão de débitos trabalhistas, emitida pela Justiça do Trabalho, de acordo com a lei 12.440/11 
l) Comprovação de disponibilidade de veículo de transporte de passageiros mediante o fornecimento 
de relação explícita do veículo para a realização dos serviços, possuindo capacidade suficiente para 
transportar os alunos com segurança e comodidade, ajustado ás exigências do Código Nacional de 
Trânsito, com idade não superior a 10 (dez) anos, devendo a licitante declarar formalmente, sob as 
penas da lei, que o veículo relacionado estará disponível para a realização do objeto durante o 
período de execução do contrato, do termo inicial ao final. 
 
8.2. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA A  ASSINATURA DO CONTRATO: 
 
É indispensável para a assinatura do contrato, que a (s) licitante (s) vencedora (s), apresente na 
Diretoria de Licitações, em até 05 (cinco) dias corridos, contados do término da sessão do pregão, 
sob pena de não assinatura do contrato e de suspensão do direito de licitar com a Administração 
Municipal no próximo certame para contratação de Transporte Escolar, os seguintes documentos: 

a) Relação do(s) motorista(s) e comprovante de vínculo dos mesmos com a empresa;  
Obs.: O(s) motorista(s) deverá (ão) ter idade igual ou superior a vinte e um anos; 
b) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação do(s) motorista (s), categoria “D”, com o curso 

para transporte de estudantes incluso na mesma; 
c) Certidão de bons antecedentes criminais em nome do motorista emitida pelo Poder Judiciário; 
d) Laudo de Vistoria mecânica emitido pelo DETRAN 
e) Fotocópia do registro de Licenciamento e Bilhete do Seguro DPVAT do(s) veículo (s). 
f) Fotocópia da apólice de seguro de escolares contra acidentes. 

 
A não apresentação destes documentos ensejará a convocação dos demais proponentes, na 
ordem de classificação, podendo a pregoeira negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido preço melhor.  

 
8.3. Os envelopes de documentação deste pregão que não forem abertos serão devolvidos após a 
adjudicação do (s) vencedor (es). Os envelopes que não forem retirados, ficarão em poder da 
pregoeira, pelo prazo máximo de 10 (dez) dias. Após transcorrido esse período,serão inutilizados. 
 
9 - DA ADJUDICAÇÃO: 
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9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias,  a Pregoeira inabilitará a licitante e 
examinará as ofertas subseqüentes e qualificaçã  das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que ATÉnda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que  a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente" para que 
seja obtido preço melhor. 
9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a pregoeira 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 corridos, após o 
término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 
 
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). 
10.2. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública do 
Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
10.3. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias 
corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 
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. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente 
10.6. Os recursos contra decisões da pregoeira não terão efeito suspensivo. 
10.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11 - DO RECEBIMENTO: 
11.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com solicitação da Secretaria Municipal de 
Educação, APÓS CONFIRMAÇÃO DO EMPENHO. 
11.2. Verificada a não conformidade de algum dos serviços, o licitante vencedor deverá promover as 
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 
previstas neste Edital. 
 
12-DO PAGAMENTO: 
12.1. A prefeitura irá pagar conforme os dias trabalhados, no decorrer do mês em curso domingos, 
feriados e paralisação por greve ou outro motivo, não serão pagos. 
12.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através de transferência eletrônica bancária, 
conforme ordem de serviços 03/2013, mediante efetividade fornecida pela direção da Escola 
contemplada com o transporte, conforme os dias trabalhados e de acordo com o cronograma de 
pagamento a fornecedores estabelecido pela Secretaria de Fazenda (as datas previstas são 05, 15 
ou 25 de cada mês), devendo a CONTRATADA estar com todas as obrigações trabalhistas, como 
INSS e FGTS em dia. 
12.3. O reajuste será de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
12.4. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 504/505/528/3390399908. 
 
13-DAS PENALIDADES: 
13.1. A recusa pelo fornecedor em executar o serviço adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da proposta. 
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13.2. 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. 
13.3. O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da obrigação. 
13.4. Nos termos do artigo 7° da Lei n° 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, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
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; 

13.5. 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 n° 8.666/93. 
13.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, para horário e 
dta a ser definidos pela administração.. 
14.2. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua documentação 
o endereço e os números de fax e telefone e e-mail. 
14.3. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, deverão ser 
apresentados em originais ou através de cópias autenticadas por Tabelião ou Servidor da 
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, com exceção para os documentos 
emitidos via INTERNET, os quais somente serão aceitos em original. 
14.4. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito  pel a Pregoeira. 
14.5. 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 n° 
8666/93). 
14.6. São anexos deste Edital: 
 
- ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA - OBJETO DA LICITAÇÃO; 
- ANEXO II MODELO DE CREDENCIAMENTO;  
- ANEXO III MINUTA DE CONTRATO; 
- ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUIISTOS DO EDITAL 
- ANEXO V  MODELO DE DECLARAÇÃO DIVERSA. 
 
14.7- A quilometragem descrita no objeto é total diária, ou seja, está incluída a ida e a volta; O prazo 
para o transporte será da data da assinatura do contrato até o último dia do ano letivo; 
14.7.1. A proponente deverá transportar os alunos, de suas residências, de maneira que os mesmos 
cheguem à Escola, antes do início das aulas e deverá transportá-los de volta para suas residências 
assim que os mesmos estiverem liberados pela Escola; 
14.7.2. O transporte deverá ser feito com veículo automotor, com ano de fabricação não inferior a 
2004, e terá uma traja amarela de 40 cm de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes 
lateral e traseira da carroceria, com o dístico "ESCOLAR" em cor preta. 
14.7.3. O(s) veículo(s) da(s) empresa(s) vencedora(s), desta Licitação, será (ão) vistoriado(s), por 
mecânico credenciado pela Prefeitura de Torres, RS, que poderá recusá-lo(s), caso o(s) mesmo(s) 
não apresente(m) as condições mínimas de segurança para o transporte objeto deste Edital. 
14.7.4. As viagens extras com os alunos e/ou professores, como excursões, passeios, etc., não serão 
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pagas pela contratante, salvo mediante solicitação previa por escrito, devidamente autorizada pelo 
Senhora Prefeita Municipal de Torres - RS. 
14.7.5. O veículo, que será vistoriado, deverá permanecer à disposição da Prefeitura Municipal de 
Torres, para a vistoria o tempo que está julgar necessário. 
14.7.8. Os veículos deverão ter capacidade para transportar o número de alunos acima indicados, 
conforme as regras do Código Nacional de trânsito. 
 
15. DA CONDUÇÃO DE ESCOLARES 
Art. 136 - Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão 
circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 
 

I - Registro como veículo de passageiros; 
II - Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 
III - Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de altura, à meia altura, em 
toda extensão das partes laterais da carroceria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em 
caso de veículo de carroçaria na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira 
e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
VI - cinto de segurança em número à lotação; 
VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 
Art. 137 - A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na parte interna do 
veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares 
em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. 
Art. 138 - O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes 
requisitos: 
 I - ter idade superior a vinte e um anos; 
 II - ser habilitado na categoria D; 
 III - ser julgado apto em exame de avaliação psicológica; (VETADO) 

IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações 
médias durante os últimos doze meses; 

 V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regularização do CONTRAN. 
 

Art. 139. O disposto neste Capítulo não excluí a competência municipal de aplicar as exigências 
previstas em seus regulamentos, para transporte de escolares. 
 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei nº 8666/93 e alterações, 
reservando-se ainda ao Município de Torres, o direito de revogar ou anular no todo ou em parte o 
presente Edital, sem que dessa sua decisão possa resultar, em qualquer caso, reclamação ou 
indenização por parte dos licitantes. 
16.1. Quaisquer elementos, informações ou esclarecimentos relativos a esta licitação, poderão ser 
obtidos diariamente, na Diretoria de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Torres, sito à 
Rua Júlio de Castilhos, 707 - Torres / RS, de Segunda a Sexta-feira das 13h às 18h, ou pelo fone: 
(051)3664 1411 e (051)3664 2310 ramal 217, ou ainda pelo email gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 
 

Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Torres, para dirimir quaisquer 
litígios oriundos da presente licitação, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado 
que seja. 

Torres, 04 de fevererio de 2014. 
 

 
Leila Beatriz de Oliveira 
Secretária da Fazenda 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 
MODELO DE PROPOSTA 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014  

 
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Para atender a solicitação expressa  
da Secretaria Municipal EDUCAÇÃO. 
 
2. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO: 
2.1. Do Objeto: Constitui objeto do presente Pregão Presencial a contratação de empresa 
especializada para realizar Transporte Escolar no Município de Torres, conforme especificações 
quantitativas e qualitativas mínimas constantes do presente Termo de Referência.  
Obs.: Está sendo considerada, para o quantitativo, a quilometragem rodada para 200 (duzentos) 
dias. Os veículos deverão estar disponíveis para o turno da manhã no horário das 6 horas para a 
entrega dos alunos nas escolas e as 11:30 para recolher os alunos, e no turno da tarde as 11:30 para 
entrega dos alunos nas escolas e ás 17 horas para recolher os alunos. 

 
  

Lote  DESCRIÇÃO UNID QUA 
KM 

VALOR 
UNITÁRIO 
POR KM 
RODADO 

VALOR  
TOTAL 

01 LINHA 01 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE 
DE AREIA GRANDE, VILA JOÃO XXIII E RIO VERDE 
PARA A E.M.F. SÃO JUDAS TADEU - RIO VERDE - E 
VICE VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL APROXIMADO 
DE 27 KM IDA E VOLTA. PARA O TRANSPORTE DE 
APROXIMADAMENTE 32 ALUNOS NO TURNO DA 
TARDE, DIARIAMENTE. O MODELO E O ANO DE 
FABRICAÇÃO DO VEÍCULO QUE REALIZARÁ O 
TANSPORTE, NÃO PODERÃO SER INFERIORES A 
2004. O CÁLCULO PARA PAGAMENTO TERÁ COMO O 
VALOR MÁXIMO DE R$ 8,58 POR KM RODADO, 
SENDO EFETUADO A PARTIR DA DATA DE 
ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O ÚLTIMO DIA 
LETIVO DO ANO, MEDIANTE EFETIVIDADE 
FORNECIDA PELA ESCOLA CONTEMPLADA COM O 
RESPECTIVO TRANSPORTE. O VEÍCULO PASSARÁ 
POR VISTORIA FEITA PELO MECÂNICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES. A FIRMA 
EXECUTORA DO REFERIDO TRANSPORTE E 
RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

Km 5.400    

02 LINHA 02 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE 
DE MORRO DO JACARÉ E VILA DOS VARGAS PARA 
A E.E. ENSINO FUNDAMENTAL N. SRA. APARECIDA - 
JACARÉ - E VICE VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL 
APROXIMADO DE 45 KM IDA E VOLTA. PARA O 
TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 11 ALUNOS 
NO TURNO DA MANHÃ E 11 ALUNOS NO TURNO DA 
TARDE, DIARIAMENTE. O MODELO E O ANO DE 
FABRICAÇÃO DO VEÍCULO QUE REALIZARÁ O 
TRANSPORTE NÃO PODERÃO SER INFERIORES A 
2004. O CÁLCULO PARA PAGAMENTO TERÁ COMO O 

Km 9.000    
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VALOR MÁXIMO DE R$ 5,43 POR KM RODADO, 
SENDO EFETUADO A PARTIR DA DATA DE 
ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O ÚLTIMO DIA 
LETIVO DO ANO, MEDIANTE EFETIVIDADE 
FORNECIDA PELA ESCOLA CONTEMPLADA COM O 
RESPECTIVO TRANSPORTE. O VEÍCULO PASSARÁ 
POR VISTORIA FEITA PELO MECÂNICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES. A FIRMA 
EXECUTORA DO REFERIDO TRANSPORTE E 
RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

03 LINHA 03 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE 
AREIA GRANDE, VILA JOÃO XXIII E RIO VERDE PARA 
A E.E. DE ENSINO FUNDAMENTAL N. SRA. GLÓRIA – 
PIRATABA - E VICE E VERSA. PERFAZENDO UM 
TOTAL APROXIMADO DE 38 KM IDA E VOLTA. PARA 
O TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 44 ALUNOS 
NO TURNO DA MANHÃ, DIARIAMENTE. O MODELO E 
O ANO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO QUE 
REALIZARÁ O TRANSPORTE NÃO PODERÃO SER 
INFERIORES A 2004. O CÁLCULO PARA PAGAMENTO 
TERÁ COMO O VALOR MÁXIMO DE R$ 6,48 POR KM 
RODADO, SENDO EFETUADO A PARTIR DA DATA DE 
ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O ÚLTIMO DIA 
LETIVO DO ANO, MEDIANTE EFETIVIDADE 
FORNECIDA PELA ESCOLA CONTEMPLADA COM O 
RESPECTIVO TRANSPORTE. O VEÍCULO PASSARÁ 
POR VISTORIA FEITA PELO MECÂNICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES. A FIRMA 
EXECUTORA DO REFERIDO TRANSPORTE E 
RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

Km 7.600    

04 LINHA 04 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE 
DE VILA DO PUCA PARA A E.E. DE ENSINO 
FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – 
PIRATABA - E VICE VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL 
APROXIMADO DE 27 KM IDA E VOLTA. PARA O 
TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 11 ALUNOS 
NO TURNO DA MANHÃ E 11 ALUNOS NO TURNO DA 
TARDE, DIARIAMENTE. O MODELO E O ANO DE 
FABRICAÇÃO DO VEÍCULO QUE RELIZARÁ O 
TRANSPORTE DOS ALUNOS NÃO PODERÃO SER 
INFERIORES A 2004. O CÁLCULO PARA PAGAMENTO 
TERÁ COMO O VALOR MÁXIMO DE R$ 8,39 POR KM 
RODADO, SENDO EFETUADO A PARTIR DA DATA DE 
ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O ÚLTIMO DIA 
LETIVO DO ANO E OU A PREFEITURA POSSA 
FORNECER TRANSPORTE PRÓPRIO, MEDIANTE 
EFETIVIDADE FORNECIDA PELA ESCOLA 
CONTEMPLADA COM O RESPECTIVO TRANSPORTE. 
O VEÍCULO PASSARÁ POR VISTORIA FEITA PELO 
MECÂNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES. 
A FIRMA EXECUTORA DO REFERIDO TRANSPORTE E 
RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

km 5.400   
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05 LINHA 05 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE 

DE VILA LOTHAMMER A E.E. DE ENSINO 
FUNDAMENTAL N. SENHORA DA GLÓRIA - PIRATABA 
- E VICE VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL 
APROXIMADO DE 33 KM IDA E VOLTA. PARA O 
TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE 11 ALUNOS 
NO TURNO DA MANHÃ E 11 ALUNOS NO TURNO DA 
TARDE, DIARIAMENTE. O MODELO E O ANO DE 
FABRICAÇÃO DO VEÍCULO QUE REALIZARÁ O 
TRANSPORTE NÃO PODERÃO SER INFERIORES A 
2004. O CÁLCULO PARA PAGAMENTO TERÁ COMO O 
VALOR MÁXIMO DE R$ 7,04 POR KM RODADO, 
SENDO EFETUADO A PARTIR DA DATA DE 
ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O ÚLTIMO DIA 
LETIVO DO ANO, MEDIANTE EFETIVIDADE 
FORNECIDA PELA ESCOLA CONTEMPLADA COM O 
RESPECTIVO TRANSPORTE. O VEÍCULO PASSARÁ 
POR VISTORIA FEITA PELO MECÂNICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES. A FIRMA 
EXECUTORA DO REFERIDO TRANSPORTE E 
RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

Km 6.600    

06 LINHA 06 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE 
DE RIO VERDE E BARRO CORTADO PARA A E.M.F. 
SÃO JUDAS TADEU – RIO VERDE - E VICE VERSA 
PERFAZENDO UM TOTAL APROXIMADO DE 15 KM 
IDA E VOLTA. PARA O TRANSPORTE DE 
APROXIMADAMENTE 20 ALUNOS NO TURNO DA 
TARDE, DIARIAMENTE. O MODELO E O ANO DE 
FABRICAÇÃO DO VEÍCULO QUE REALIZARÁ O 
TRANSPORTE NÃO PODERÃO SER INFERIORES A 
2004. O CÁLCULO PARA PAGAMENTO TERÁ COMO O 
VALOR MÁXIMO DE R$ 12,19 POR KM RODADO, 
SENDO EFETUADO A PARTIR DA DATA DE 
ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O ÚLTIMO DIA 
LETIVO DO ANO, MEDIANTE EFETIVIDADE 
FORNECIDA PELA ESCOLA CONTEMPLADA COM O 
RESPECTIVO TRANSPORTE. O VEÍCULO PASSARÁ 
POR VISTORIA FEITA PELO MECÂNICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES. A FIRMA 
EXECUTORA DO REFERIDO TRANSPORTE E 
RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

km 3.000    

07 LINHA 07 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE 
DE SANGA DO JACARÉ E ESTRADA GERAL, PARA A 
E.E. DE ENSINO FUNDAMENTAL N.SRA. APARECIDA 
– JACARÉ - PERFAZENDO UM TOTAL APROXIMADO 
DE 34 KM IDA E VOLTA. PARA O TRANSPORTE DE 
APROXIMADAMENTE 11 ALUNOS NO TURNO DA 
MANHÃ E 11 ALUNOS NO TURNO DA TARDE, 
DIARIAMENTE. O MODELO E O ANO DE FABRICAÇÃO 
DO VEÍCULO QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE NÃO 
PODERÃO SER INFERIORES A 2004. O CÁLCULO 
PARA PAGAMENTO TERÁ COMO O VALOR MÁXIMO 
DE R$ 6,86 POR KM RODADO, SENDO EFETUADO A 

km 6.800   
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PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 
ATÉ O ÚLTIMO DIA LETIVO DO ANO, MEDIANTE 
EFETIVIDADE FORNECIDA PELA ESCOLA 
CONTEMPLADA COM O RESPECTIVO TRANSPORTE. 
O VEÍCULO PASSARÁ POR VISTORIA FEITA PELO 
MECÂNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES. 
A FIRMA EXECUTORA DO REFERIDO TRANSPORTE E 
RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

08 LINHA 08 - TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE 
AREIA GRANDE, VILA JOÃO XXIII E RIO VERDE PARA 
A ESCOLA E.E.B. MARECHAL DEODORO – VILA SÃO 
JOÃO E VICE VERSA. PERFAZENDO UM TOTAL 
APROXIMADO DE 32 KM IDA E VOLTA. PARA O 
TRANSPORTE DE APROXIMADAMENTE DE 44 
ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ DIARIAMENTE. O 
MODELO E O ANO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO 
QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE NÃO PODERÃO 
SER INFERIORES A 2004. O CÁLCULO PARA 
PAGAMENTO TERÁ COMO O VALOR MÁXIMO DE R$ 
7,45 POR KM RODADO, SENDO EFETUADO A PARTIR 
DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ O 
ÚLTIMO DIA LETIVO DO ANO, MEDIANTE 
EFETIVIDADE FORNECIDA PELA ESCOLA 
CONTEMPLADA COM O RESPECTIVO TRANSPORTE. 
O VEÍCULO PASSARÁ POR VISTORIA FEITA PELO 
MECÂNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES. 
A FIRMA EXECUTORA DO REFERIDO TRANSPORTE E 
RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 

km 6.400   
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ANEXO I - A 
 

MODELO DETALHADO DE PROPOSTA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014  
 

Planilha de Custos: 
INDICAR O LOTE/LINHA: LOTE ________. 

 
 

DESCRIÇÃO % DO CUSTO TOTAL DO 
VALOR PROPOSTO 

VALOR PROPOSTO  
R$ 

COMBUSTÍVEL   
MANUTENÇÃO   
SALÁRIO MENSAL   
PARCELA 13º   
PARCELA FÉRIAS   
FGTS   
EXTRA DO SALÁRIO   

VALOR DE IPVA   
VALOR SEGURO 
OBRIGATÓRIO 

  

VALOR DE 
LICENCIAMENTO 

  

DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS 

  

DEPRECIAÇÃO 
VEICULAR 

  

LUCRO   
IMPOSTO MENSAL   
OUTROS   
VALOR TOTAL 
PROPOSTO PARA O 
LOTE  

  

 
 
Prazo de validade da proposta, no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da licitação. 
Obs.: Deverá ser apresentada planilha detalhada para cada lote/linha que haja interesse da licitante. 
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ANEXO II 
 MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014  

 

Por meio deste instrumento particular, a Empresa (qualificação da Empresa), por intermédio do Sr. 
.......................... (qualificação), nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr. ......................(nome 
completo do outorgado, (naturalidade, estado civil, profissão, carteira de identidade, CPF, endereço), 
com poderes para praticar todos os atos relativos à licitação na modalidade pregão presencial nº - 
07/2014, notadamente, para formular ofertas escritas e verbais, negociar preços, assinar documentos 
de habilitação, atas e instrumento de compromisso, interpor recursos e renunciar ao direito de propô-
los, enfim todos e quaisquer atos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente. 

                                       Torres     de................ de 2014. 

 

 

 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III 
 MINUTA DE CONTRATO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014  

 
 

 

CONTRATO Nº ¨___/2014  
 
Contrato para transporte escolar, que celebram entre si a Prefeitura Municipal de Torres e a Empresa 
_________________, nos termos da Lei nº 8.666 de 21/06/93. 
 
CONTRATANTE 
Prefeitura Municipal de Torres, estabelecida a Rua Júlio de Castilhos, 707 - Torres - RS, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 87.876.801/0001-01, neste ato representada pelo Sra.  Nilvia Pinto Pereira, 
Prefeita Municipal. 
 
CONTRATADA 
Empresa ______________, estabelecida na _________, município de ________, ___-, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ____, representada neste ato pelo Sr._________, portador do RG__________, 
CPF___________-. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto 
 A contratada compromete-se a transportar os alunos de acordo com o Lote nº ________, conforme 
Edital nº 007/2014, da qual a contratada foi a vencedora por apresentar proposta com menor preço. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Do valor 
O valor do presente contrato é de R$_______(________). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através de transferência eletrônica bancária, 
conforme ordem de serviços 03/2013, mediante efetividade fornecida pela direção da Escola 
contemplada com o transporte, conforme os dias trabalhados e de acordo com o cronograma de 
pagamento a fornecedores estabelecido pela Secretaria de Fazenda (as datas previstas são 05, 15 
ou 25 de cada mês), devendo a CONTRATADA estar com todas as obrigações trabalhistas, como 
INSS e FGTS em dia. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
Os serviços de transporte escolar objeto deste edital, serão por 200 (duzentos) dias letivos. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
O transporte deverá ser feito com veículo automotor, com ano de fabricação não inferior a 2004, com 
inscrição "ESCOLAR", nas laterais e parte traseira dos veículos, conforme Art. 136 inciso III do 
Código Nacional de Trânsito. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
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 SÉTIMA: 
Os direitos adquiridos através deste contrato são intransferíveis, ficando vedado à contratada 
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transferir em parte ou num todo o fornecimento dos objetos deste contrato, salvo mediante 
autorização por escrito da contratante. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
O presente contrato ficará automaticamente rescindido, caso a contratada descumpra o exposto no 
caput dos artigos 77 e 78 e seus incisos, 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. 
 
CLÁUSULA NONA: 
As despesas do contrato ora efetuado correrão por conta da Rubrica: 504/505/528/3390399908. 

CLAUSULA DÉCIMA 

a) A quilometragem descrita no objeto é total diária, ou seja, está incluída a ida e a volta;  
b) O prazo para o transporte será da data da assinatura do contrato até o último dia letivo do 

ano; 
c) A proponente deverá transportar os alunos, de suas residências, de maneira que os mesmos 

cheguem à Escola, antes do início das aulas e deverá transportá-los de volta para suas 
residências assim que os mesmos estiverem liberados pela Escola; 

d) O transporte deverá ser feito com veículo automotor, com ano de fabricação não inferior a 2004, e 
terá uma traja amarela de 40 cm de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais 
e traseira da carroceria, com o dístico "ESCOLAR" em cor preta. 

e) O motorista do referido transporte deverá ser habilitado na categoria "D". 
f) O (s) veículo (s) da(s) empresa(s) vencedora(s), desta Licitação, será (ão) vistoriado(s), por 

mecânico credenciado pela Prefeitura de Torres, RS, que poderá recusa-lo(s), caso o(s) 
mesmo (s) não apresente(m) as condições mínimas de segurança para o transporte objeto 
deste Edital. 

g) As viagens extras com os alunos e/ou professores, como excursões, passeios, etc., não serão 
pagas pela contratante, salvo mediante solicitação previa por escrito, devidamente autorizada pelo 
Senhora Prefeita Municipal de Torres - RS. 

h) O veículo, que será vistoriado, deverá permanecer à disposição da Prefeitura Municipal de Torres, 
para a vistoria o tempo que está julgar necessário. 

i) A proponente vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contrato, uma apólice do 
seguro, de responsabilidade civil, por danos pessoais contra terceiros. 

j) Os veículos deverão ter capacidade para transportar o número de alunos acima indicados, 
conforme as regras do Código Nacional de Trânsito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.  
 
11.1. DA CONDUÇÃO DE ESCOLARES 
 
Art. 136 - Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão 
circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 
I - Registro como veículo de passageiros; 
II - Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 
III - Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de altura, à meia altura, em 
toda extensão das partes laterais da carroceria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em 
caso de veículo de carroçaria na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira 
e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
VI - cinto de segurança em número à lotação; 
VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 
Art. 137 - A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na parte interna do 
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veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares 
em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. 
Art. 138 - O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes 
requisitos: 
 I - ter idade superior a vinte e um anos; 
 II - ser habilitado na categoria D; 
 III - ser julgado apto em exame de avaliação psicológica; (VETADO) 
 IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações 
médias durante os últimos doze meses; 
 V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regularização do CONTRAN. 
 
Art. 139. O disposto neste Capítulo não excluí a competência municipal de aplicar as exigências 
previstas em seus regulamentos, para transporte de escolares. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
As partes aqui contratadas elegem o foro da cidade de Torres, para dirimir eventuais dúvidas que 
possam surgir na execução deste contrato. 
 
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratadas, 
juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
 
 

 Torres-RS, __ de _________ de 2014. 
 

    _____________________________ 
    Prefeita Municipal 
 
    __________________________ 
    Contratado 
 
 
Testemunhas: 
1.__________________ 
2.__________________ 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014  

 
 
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF Nº (n° do CNPJ), sediada em (endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). (nome do representante), portador 
(a) da Carteira de Identidade n° (n° da CI) e do CPF n° (n° do CPF), DECLARA, sob as penas da Lei 
que: 
 
a. Terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, de executar o objeto do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 07/2014, de acordo com a quantidade e especificações constantes no Edital e seus 
Anexos. 
b. Cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, ressalvadas as condições 
asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 
 

(Local e Data) 
 

 
(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa) 

 
 
 

        (esta declaração deverá ser entregue FORA dos envelopes “A” e “B” no momento do 
credenciamento) 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DIVERSA 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014  

 
 
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ/MF pelo nº (n° do CNPJ), sediada em (endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal, Sr. (nome do representante), portador da 
Carteira de Identidade n° (n° da CI) e do CPF n° (n° do CPF), DECLARA, sob as penas da Lei que: 
 
a. Não está em inadimplência com execução de serviços, nem descumpriu qualquer Contratação com 
a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, ou seja, não foi declarada inidônea pelo 
Poder Público, em qualquer esfera; 
b. Inexiste, até a presente data, fato superveniente impeditivo de habilitação, e está ciente da 
obrigatoriedade de declará-los posteriormente caso venham a ocorrer, ressalvadas as condições 
especiais asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006; 
c. Inexiste em seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei nº 8666/93. 
 

(Local e Data) 
 
 

(Nome e assinatura do representante legal e carimbo de CNPJ da empresa) 
 
 
 
 
 

(Esta declaração deverá ser entregue DENTRO do envelope “B” de Habilitação) 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA “ME” E “EPP  

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014  
 
 
 
 
(nome/razão social) __________________, inscrita no CNPJ Nº _________________, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) 
da Cédula de Identidade nº _____________________ e CPF nº _______________________, 
DECLARA, sob pena das sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser 
microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos de legislação vigente, não possuindo 
nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da lei Complementar nº 123/06. 

 
 

(MUNICÍPIO/UF), ___ de ________ de 2014. 
 

 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Licitante e do Contador responsável 
 

(Esta declaração deverá ser apresentada, caso a empresa queira ser beneficiada pela lei 
123/2016, no momento do credenciamento, FORA dos envelopes “A e B”) 
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