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MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

EDITAL DE PREGÃO Nº 03/2023 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM/ITINERÁRIO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2023 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS, no uso de suas atribuições, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que no DIA 02 DE FEVEREIRO 2023, às 09HORAS, na 
sala do Setor de Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, situada na Avenida 
Santa Teresa, nº 821, Centro, reunir-se-ão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 
74/2022, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de 
empresa(s) para a execução de serviços de Transporte Escolar, processando-se essa licitação nos termos 
da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e sua alteração Lei 147/2014, Decreto Municipal nº 34/2006, 
Decreto Municipal nº 44/2019 e demais condições estabelecidas neste edital 

1 - DO OBJETO:  

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, 
conforme TERMO DE REFERÊNCIA e roteiros a seguir descritos, com possibilidade de prorrogação 
conforme previsto no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

I A quilometragem de cada itinerário é aproximada e foi aferida com auxilio de 
Georreferenciamento, as mesmas serão confirmadas até o término do primeiro mês da execução do contrato, 
após o qual poderão ser feitos eventuais ajustes. 

II Os valores por quilômetro são apenas uma estimativa de custos apurados pela Secretaria da 
Educação e compreendem despesas elencadas no termo de referência e planilhas anexas, sendo que a 
empresa licitante deverá considerar seus custos na composição da planilha. 

III Os pagamentos serão realizados de acordo com a efetiva prestação dos serviços de 
transporte, mediante a  entrega dos documentos elencados no item 11. 
                      IV  Fica vedada a sub-contratação dos trajetos (itinerários) licitados 
                      V  Fica expressamente proibido pela CONTRATADA, sob pena de rompimento unilateral 
do contrato, o transporte de terceiros ou qualquer passageiro que não seja ALUNO, com exceção dos 
profissionais de educação do Município, conforme Art. 6º da Lei Municipal Nº 3264 de 14 de janeiro de 
2022. 
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ITINERÁRIO 01: VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 PASSAGEIROS: 

 

MANHÃ:  
Saída às 06h da Escola EMEF Imigrantes Logo após a Escola dobra a direita segue em direção a Canal 
Torto; Dobra a esquerda em direção a propriedade Zaisov; Sai na esquina da Linha Oito de Maio, depois da 
propriedade de Janine Martini; Passa em frente a Escola desativada; Sai na esquina da Cotrirosa; Segue em 
direção a Canal Torto; Segue até a propriedade Geusemin; Retorna; toma a direita em direção a propriedade 
De Vlieger, segue em direção a propriedade Hellmanczik; atravessa a ponte, carrega o aluno Bruno; 
Retorna; Passando novamente em frente a Cotrirosa e da Escola desativada; Na encruzilhada pega a direita; 
Vem em direção a propriedade Batirola; Retorna até a Esquina do Zimmermann; Toma a esquerda até a 
propriedade Zimmermann; Retorna; Acessa o travessão Cassola; Segue em direção a Linha Paca Sul; Passa 
pela propriedade de Marcelo Bastian; Até a Esquina Eberling; Toma a direita;  Até o travessão Droval, 
acessa novamente a direita; Retorna para a estrada principal; Segue até a entrada da Granja Kaufmann; Faz o 
contorno; Sai na estrada principal;  Retorna até a Esquina Eberling; Acessa a direita (Pio X); Faz o contorno 
passando pelo clube da Pio X; Sai novamente na estrada principal; Segue em direção as Escola Santa Isabel 
e João XXIII, passando em frente a Gruta Nossa Senhora do Bom Conselho; Totalizando: 41 Km. 

 
MEIO-DIA: Sai da EEEB João XXIII; Vai até a EMEF Santa Isabel; Segue em direção a Linha Pio X; 
Passa pelas propriedades Bemm, Andrioli; Sai na Esquina Eberling; Dobra a esquerda;  Segue até a granja 
Kaufmann;  Acessa o travessão Droval; Retorna para estrada principal até a Esquina Eberling; Segue em 
direção a sociedade da Linha Paca Sul;  Segue até o travessão do Cassola; Dobra a direita até a propriedade 
do Zimmermann; Entra a esquerda até a propriedade Batirolla; Retorna; Segue até a escola Rio Sem Peixe 
(desativada); Retorna; Dobra a esquerda em direção a propriedade de Janine Martini; Vai até a esquina; 
Dobra a esquerda segue até a propriedade Zabolotsky; Passa a ponte; Retorna até a propriedade De Vlieger; 
Toma a esquerda vai em direção a propriedade do Geusemin até a Igreja da canal Torto; Dobra a direita até a 
propriedade do Zaisov; Desce até a encruzilhada da Linha oito de Maio; Toma a esquerda até a esquina que 
dá acesso a Paca Reta; Segue pela Paca Reta até a EMEF Imigrantes. Totalizando 43 Km. 
 
TARDINHA: Sai da escola EMEF Imigrantes; Segue pela Paca Reta até a entrada logo após a propriedade 
de Moacir Welter; Segue em direção a encruzilhada da Linha Oito de Maio; Segue até as proximidades da 
Escola Rio Sem Peixe (desativada); Retorna; Segue  até a propriedade do Machnach; Retorna para a Escola 
Imigrantes, onde encerra seu roteiro. Totalizando 15 Km 
 

CONTRATURNO : Sai da Escola Imigrantes; segue até a Escola João XXIII; Segue até a Linha Pio X, 
deixa a aluna Laura Lorenza Andriolli Ortiz; Acessa a Linha Paca Sul, deixando os alunos Patrick Kapusta 
Leubet e Gabriela Elis Braun; Segue para a Linha Paca Norte, até a Escola Imigrantes; Sai da escola EMEF 
Imigrantes; Segue pela Paca Reta até a entrada logo após a propriedade de Moacir Welter; Segue em direção 
a encruzilhada da Linha Oito de Maio; Segue até as proximidades da Escola Rio Sem Peixe (desativada); 
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Segue até a propriedade Zabolotsky; Retorna; Segue até a propriedade do Machnach; Retorna para a Escola 
Imigrantes, onde encerra seu roteiro. Totalizando: 50 Km. 
 
TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 01 NORMAL: 99 km 
TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 01 COM CONTRATURNO: 134 km 
 
 

ITINERÁRIO 02: VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 PASSAGEIROS. 
  
MANHÃ: Saída, 06h, na Escola EMEF Santa Isabel; segue pela estrada principal, passando pela escola da 
La Salle desativada, segue até a propriedade de Níveo Siveris; dobra a esquerda; segue em direção a esquina 
do cemitério; dobra a direita; segue pela Linha Buriti em direção a Esquina Werner (chiqueirão); segue pelo 
travessão Filowski até a Linha Níquel na estrada geral; passa pela EMEF São Luiz, na Linha Níquel, até a 
Esquina Rockenbach, passa pela Escola La Salle (desativada), segue até a EMEF Santa Isabel, depois EEEB 
João XXIII. Totalizando 26 Km. 
 
MEIO-DIA: Saída da Escola Santa Isabel às 11h30min;Escola João XXIII, segue pela La Salle até a 
propriedade de Nívio Siveris; retorna; Pega a direita logo após o Parque de Rodeios de Miguel Sonco;Segue 
em direção ao cemitério da Linha Buriti; segue pela estrada principal da Linha Buriti; entra a esquerda 
acessando as propriedades Sturmer e Webler, retorna, segue pela Linha Buriti em direção a Esquina Werner 
(chiqueirão); Segue até o cruzamento das estradas da Linha Níquel e Níquel Norte; Acessa a esquerda; 
Segue até o entroncamento dos acessos a Linha Secção “F” e Níquel Norte (carrega os alunos: Amanda, 
Betina e Miguel); Retorna; Acessa a estrada geral da Linha Níquel até a Escola EMEF São Luiz.Totalizando 
24 km 
 
TARDINHA: Saída da EMEF São Luiz, às 17h30min, Segue em direção a Níquel Norte; Retorna; segue em 
direção a Linha Buriti, passa pelo cemitério; dobra a esquerda; segue até a saída do Parque de rodeios 
Miguel Sonco;Toma a direita em direção a cidade até o ponto de início do roteiro da manhã (EMEF Santa 
Isabel). Totalizando 21 km. 
 

 CONTRATURNO: Sai da Escola São Luiz; segue até a escola João XXIII; Segue pela La Salle em 
Direção a Linha Níquel; Passa pela vila da Linha Níquel até a Escola EMEF São Luiz; Segue em 
direção a Níquel Norte; Retorna; segue em direção a Linha Buriti, até o ponto de início do roteiro da 
manhã (EMEF Santa Isabel); Totalizando 39 km. 

 
TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 02 NORMAL: 71 km 
TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 02 COM CONTRATURNO: 89 km 

 

ITINERÁRIO 03: VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA 32 PASSAGEIROS. 
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MANHÃ: Saída às 06h20min na Escola EMEF Santa Isabel, segue para a RS 307, até a entrada da Linha 
Butiá Centro (São Bernardo), segue pela estrada vicinal até a Sede Social da comunidade; toma a direita; vai 
até a entrada de Vanderlei de Andrade;  Retorna, passa novamente pela Sede da Comunidade, sai na Linha 
Butiá Norte - RS 307,  toma a direita, até a entrada de Guiomar Hoffman, desce até a propriedade de Neimar 
Lauxen, retorna em direção a comunidade da Linha Butiá Norte, passa pela sede da comunidade até a altura 
da propriedade de Canísio Staudt, segue até o Travessão Both, sai na Linha Amadeu Norte, dobra a direita; 
segue até a residência de Cláudia Damke; retorna pela Vila da Amadeu Norte; até a encruzilhada que vai 
para a Linha Níquel; dobra a esquerda em direção a RS 307; retorna até a rodovia RS 307; desce a RS 307 
até a EMEF Santa Isabel e EEEB João XXIII. Totalizando 33 Km. 
 
MEIO-DIA: Após o término das aulas, às 11h30min, sai da EMEF Santa Isabel; vai até a Escola João 
XXIII; Sai na RS 307; Até a entrada da Linha Butiá Centro; Segue pela Butiá Centro até a sede da 
comunidade; Dobra a direita até a propriedade de Vanderlei de Andrade; Retorna, passa novamente pela 
Sede da Comunidade, sai na Linha Butiá Norte - RS 307,  toma a direita, até a entrada de Guiomar Hoffman, 
desce até a propriedade de Neimar Lauxen, retorna em direção a comunidade da Linha Butiá Norte, passa 
pela sede da comunidade até a altura da propriedade de Canísio Staudt, segue até o Travessão Both, sai na 
Linha Amadeu Norte, dobra a direita; segue até a residência de Cláudia Damke; retorna pela Vila da 
Amadeu Norte, onde inicia o carregamento dos alunos do turno da tarde; até a encruzilhada que vai para a 
Linha Níquel; toma a direita; até o acesso a Linha Níquel; toma a direita; Antes do antigo campo de futebol, 
toma a esquerda, busca os alunos Valentim e Valentina Castro e a aluna Camila Fank; Retorna para a estrada 
principal; segue até a EMEF São Luiz, descarrega os alunos da Escola São Luiz; segue até o travessão com a 
Linha Níquel Norte, toma a direita; segue até os fundos da Linha Amadeu Norte, carrega a aluna Marinês 
Winter; retorna; segue pelo estradão até a EMEF Imigrantes. Totalizando 37 Km. 

 

TARDINHA: Sai da Escola EMEF Imigrantes; Segue pelo travessão até a escola EMEF São Luiz; Logo 
após o antigo campo de futebol; Acessa a direita, entrega os alunos Camila, Valentim e Valentina; retorna; 
Desce pela comunidade até o estradão que dá acesso a Linha Amadeu Norte e Linha Buriti; Dobra a 
esquerda em direção a Linha Amadeu Norte; Acessa a Linha Amadeu Norte; Segue pela comunidade até a 
residência de Marinês Winter; Retorna até a encruzilhada; Dobra a esquerda em direção a RS 307; Acessa a 
RS 307; Dobra a direita em direção a cidade; Até a EMEF Santa Isabel onde encerra seu trajeto. Totalizando 
30  Km. 
 
TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 03: 100 km  

 
 

ITINERÁRIO 04: VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS. 
 
  
MANHÃ: Saída na Escola EMEF Imigrantes ás 06h; Segue até a propriedade da aluna Lisiane Bondarenco; 
Toma a esquerda em direção a Secção “F”; Segue até a propriedade Ioner, na Linha Guanabara; Contorna, 
segue até a aluna Luana de Lima e Lima; Toma a esquerda para a Linha Secção “F” – cerro grande; Vai até 
a propriedade Henz, Retorna; Carrega a aluna Gabriela Lang; Segue até a Escola Imigrantes.Totalizando 21 
km. 
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MEIO-DIA: Sai da Escola EMEF Imigrantes; Leva o aluno Igor Selch; Retorna; Passa pela Escola 
Imigrantes; Segue em direção a Linha Guanabara, carrega a aluna Kauany da Silva Back; Segue em direção 
a Secção “F”, acessa a Guanabara, Segue até a propriedade Ioner; Faz o contorno;  descarrega a aluna Luana 
de Lima e Lima; Segue em direção a Secção “F”, descarrega a aluna Gabrieli Henz; Retorna até o acesso a 
Linha Paca Norte e Guanabara; Entra a direita, busca a aluna Andrieli Puzowec; Retorna para a estrada 
principal; Segue em direção a EMEF Imigrantes. Totalizando 25 km. 
 
TARDINHA: Sai da Escola Imigrantes vai em direção a propriedade Puzowec; Retorna para a estrada 
principal que dá acesso a Linha Guanabara; Segue até a propriedade Back, descarrega a aluna Kauany 
Fernanda da Silva Back; Segue em direção a Linha Secção “F”, até a propriedade Henz; Retorna até a 
EMEF Imigrantes. Totalizando 20 km. 
 
 
CONTRATURNO: Saída na Escola EMEF Imigrantes; Segue até a propriedade da aluna Lisiane 
Bondarenco; Toma a esquerda em direção a Secção “F”; Segue até a propriedade Ioner, na Linha 
Guanabara; Contorna, segue até a aluna Luana de Lima e Lima; Toma a esquerda para a Linha Secção “F” – 
cerro grande; Vai até a propriedade Henz, Retorna; Carrega a aluna Gabriela Lang; Segue até a Escola 
Imigrantes; Totalizando 22 km. 

 
TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 04 NORMAL: 66 km 
TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 04 COM CONTRATURNO: 68 km 

 
 

ITINERÁRIO 05 : VEÍCULO CAPACIDADE MÍNIMA 24 PASSAGEIROS 
 
MANHÃ: Inicia o percurso às 06h40min, na Escola EMEF Santa Teresa, segue até a entrada da 
comunidade Doze Sul, segue até a propriedade de Lauri Simon, retorna para a estrada principal; toma a 
direita em direção a Esquina Bergman, dobra a esquerda em direção a ERS 165, passa pela Vila da Linha 
Ressaca, Vai até a residência de Vinícius Knapp; Retorna até o entroncamento; Segue pela estrada velha até 
o asfalto da ERS 165 na Vila Teresa, dobra a esquerda até as proximidades da Granja da Marisa; faz o 
retorno; vai até a EMEF Santa Teresa. Totalizando 16 km. 
 
MEIO DIA: Ao término das aulas do turno da manhã, 11h 30 min, sai da escola; segue em direção a ERS 
165; dobra a direita até a granja da Marisa; retorna até a estrada velha em direção a Ressaca até as 
proximidades da propriedade de Abraão Knapp; retorna até a Vila da Ressaca, asfalto da ERS 165; segue em 
direção a esquina Bergmann; dobra a direita seguindo para a Linha Doze, indo até a encruzilhada 
Teresa/Campina; seguindo até as proximidades da propriedade de Lauri Simon; retorna até a encruzilhada 
Teresa/Campina; dobra a direita em direção a Linha Butiá Sul; passa próximo as propriedades de Elson 
Mentges, Paulo Ferreira; retorna; atravessa a estrada principal; vai em direção a propriedade de Jocenei 
Perius; segue por essa estrada, saíndo na Linha Amadeu Sul; toma a esquerda, segue em direção a RS 165; 
Entra a direita carrega a aluna Laíza Hendges, Retorna; Segue em direção a RS 165; Passa pela Vila da 
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Linha Ressaca; segue até o entroncamento com a estrada velha; Segue, pela estrada velha na Vila Teresa; 
Dobra a esquerda até a granja da Marisa; Retorna; segue para a EMEF Santa Teresa. Totalizando 40 km. 
 
TARDINHA: No final da tarde, ao término das aulas sai da escola; segue até a ERS 165; dobra a direita e 
vai até a granja da Marisa; retorna até a estrada velha em direção a Linha Ressaca; segue até as 
proximidades da propriedade do Pedro Hendges; retorna;  vai até a propriedade do Abraão Knapp; retorna 
até a Vila da Linha Ressaca; atravessa o asfalto da ERS 165; segue pela Linha Amadeu Sul, levando as 
alunas Larissa Vier e Laiza Hendges; toma a direita; vai em direção a Linha Butiá Sul, deixa a aluna Bruna 
Hermes; sobe até a encruzilhada da Butiá Sul; dobra a esquerda leva o aluno Elano Mentges; retorna; leva o 
aluno André Ferreira dos Passos; retorna para a estrada principal; vai em direção a Linha Doze Sul; Dobra a 
direita; leva  o aluno Pedro Davi Huber; Retorna; acessa a Linha Doze Sul; segue ate a propriedade de Lauri 
Simon; onde encerra o seu trajeto. Totalizando 32 km.  
 
TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 05: 88 km 

 

ITINERÁRIO 06 VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 26 PASSAGEIROS 
  
MANHÃ: Saída às 05h45min, da Escola EMEF Santa Teresa, segue até as proximidades da propriedade de 
Renê Valigura, segue em direção a propriedade de Carlos Kotowski, em seguida Alexandre Schinvelski, 
Linha Natal Norte, contorna e segue até o travessão Perez, carrega a aluna Alana Perez, Retorna em direção 
a RS 165; Pega a direita, Segue até a entrada da aluna Yenifer, Retorna; Acessa a esquerda até a propriedade 
de Fábio Leichtweis; Retorna para a RS 165; Segue em direção a EMEF Santa Teresa; Pega a estrada geral e 
segue até a entrada do Zavalhia, quando vai até as proximidades da propriedade de Inácio Schein, carrega o 
aluno Ismael Schein. Vai até a propriedade de Fábio Hentges e carrega o aluno Robson Hendges, retorna até 
a EMEF Santa Teresa. Segue até a Linha Butiá Sul até o Clube, onde deixa os alunos do Ensino Médio; 
Retorna para a EME Santa Teresa. Totalizando: 28 km 
 
MEIO DIA: Sai da Escola EMEF Santa Teresa; Até a propriedade de Fábio Leichtweis; faz o retorno e 
volta para a ERS 165, segue a direita, em direção a Cândido Godói, até a propriedade de Gilberto Vogel, 
descarrega a aluna Yenifer, retorna para a ERS 165; Vai até a propriedade de Fábio Hentges e descarrega o 
aluno Robson Hendges; Pega a estrada geral e segue até a entrada do Zavalhia, quando vai até as 
proximidades da propriedade de Inácio Schein, descarrega o aluno Ismael Schein. Atravessa pelo travessão 
até a estrada geral Vila Teresa/Ubiretama. Contorna e segue até o travessão Perez, descarrega a aluna Alana 
Perez ,segue em direção a propriedade de Alexandre Schinvelski, Linha Natal Norte,onde já carrega alguns 
alunos para o turno da tarde; segue até as proximidades da propriedade de Renê Valigura; Retorna até a 
EMEF Santa Teresa. Totalizando: 27 km 

 

TARDINHA: No final da tarde, as 17h30min, vai em direção à Linha Cândido Godói Centro pela ERS 165, 
descarregando os alunos; Vai até a propriedade de Neivo Hanauer, descarrega a aluna Neiviane; retorna para 
a ERS 165; Segue para a Linha Natal Sul, até as proximidades das propriedades de Anencir Andrezejewski e 
Carlos Kotowski, onde encerra o trajeto.Totalizando: 13 km 
 
TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 06: 68 Km. 
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ITINERÁRIO 07 :  VEÍCULO CAPACIDADE MÍNIMA 29 PASSAGEIROS  
 
MANHÃ: Inicia o itinerário ás 06h30min, na EMEF Santa Teresa, segue pela RS 168, até o acesso da Linha 
Ressaca, carrega a aluna Cássia Raquel Perius, segue contornando pela divisa do município de Ubiretama, 
carrega o aluno Diogo Webler, retorna para a RS 168 ; segue em direção a Amadeu Sul, antes de chegar a 
sede da comunidade dobra a esquerda até a propriedade Kramer; retorna; passa pela comunidade da Amadeu 
Sul, segue, passa pela comunidade de Amadeu Níquel Sul,passa em frente ao Cemitério Paroquial até a 
Esquina Campina, Segue em direção a cidade até a Escola João XXIII, Segue até a Escola EMEF Santa 
Isabel. Totalizando 31 km. 
 
MEIO DIA: Após o término das aulas do turno da manhã, às 11h30 min., retorna pelo mesmo caminho, em 
sentido inverso. Percurso Meio dia: 31 km 
 
TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 07: 62 KM. 

 

ITINERÁRIO 08: VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 PASSAGEIROS. 
 
MANHÃ: Saída na Escola EMEF Imigrantes ás 07h,Segue pela Paca Reta, Até o acesso a Granja 
Lunkes;Sai no travessão da Linha Paca Sul; Toma a direita; Vai até a propriedade Selch; Retorna; Passando 
pelo Clube em direção a propriedade de Jandir Mueller; Segue em direção a cidade, passando pela Gruta 
Nossa Senhora do Bom Conselho; Até a EMEF Santa Isabel e EEEB João XXIII. Totalizando 15 km. 
 
MEIO-DIA: Sai da EEEB João XXIII; Vai até a EMEF Santa Isabel; Segue pela Linha Paca Sul; Passa a 
Igreja ortodoxa; Segue até a propriedade Selch; Retorna; Acessa o travessão da Granja Lunkes; Sai na Paca 
reta; Segue em direção a EMEF Imigrantes; Sai da EMEF Imigrantes segue em direção as propriedades 
Dhein e Zacharczuk; Acessa a esquerda em direção a propriedade Lang; Retorna; Segue em direção a Linha 
Secção “F”; Até a propriedade Knob; Retorna; Carregando os alunos Betina, Amanda e Luiz Augusto; 
Segue para a EMEF Imigrantes. Totalizando 31 km. 
 
TARDINHA: Sai da Escola Imigrantes vai em direção a propriedade Puzowec; Retorna para a estrada 
principal que dá acesso a Linha Guanabara; Segue até a propriedade Back, descarrega a aluna Kauany 
Fernanda da Silva Back; Segue em direção a Linha Secção “F”, até a propriedade Henz; Segue pela 
propriedade Justen em direção ao acesso a Níquel Norte; Passa pela propriedade Zuge até a Escola 
Imigrantes. Totalizando 20 km 
 
TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 08: 66 km 
Obs.: em dias de Contraturno os alunos utilizarão o Contraturno do Itinerário 01 
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ITINERÁRIO 09: VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 29 PASSAGEIROS. 
 
MANHÃ: Sai da EMEF Santa Teresa; Segue em direção a Linha Butiá Sul; Dobra a esquerda até a 
opriedade Webler; Retorna até a sede da Linha Butiá Sul; Atravessa a estrada principal vai até a propriedade 
Ferreira; Retorna; Segue em direção a cidade; Até o acesso ao “morro do Canta Galo”; Passa pelo Morro do 
Canta Galo; Segue até a encruzilhada que dá acesso a propriedade Rohleder; Retorna até o acesso ao Parque 
de rodeios municipal; Passa pelo Bairro Primavera em  direção as escolas João XXIII e Santa Isabel. 
Totalizando 23 km 
 
MEIO-DIA: Sai da Escola João XXIII; EMEF Santa Isabel; Segue até o Bairro Primavera; Passa o Parque 
de rodeios; Sobra a esquerda até a encruzilhada Rohleder; Retorna; Segue em direção ao “Morro do Canta 
Galo”; Sai próximo a propriedade do Valdir Henz; Segue em direção a Linha Butiá Sul; Dobra a direita até a 
propriedade Webler; Retorna; Atravessa a encruzilhada; Segue até a propriedade Ferreira; Retorna; Segue 
até a EMEF Santa Teresa, onde encerra seu trajeto. Totalizando 19 km 

Contraturno: Sai da Escola Santa Teresa; segue até a Escola João XXIII; Segue o mesmo roteiro do final 
da manhã até a escola EMEF Santa Teresa; Da EMEF Santa Teresa, segue pela RS 165 até a Linha Ressaca 
no aluno Diogo Webler; Retorna pela sociedade da Linha Ressaca; Atravessa a RS 165; Segue pela Amadeu 
Sul; Amadeu Níquel Sul até a Escola João XXIII; Totalizando 49Km 

 

TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 09 NORMAL: 42 km  
TOTAL DO PERCURSO DIÁRIO ITINERÁRIO 09 COM CONTRATURNO: 91km  

 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, deverá 

apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de N° 1 e N° 2, para o que se sugere a seguinte 
inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 

EDITAL DE PREGÃO Nº 03/2023 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 

EDITAL DE PREGÃO Nº 03/2023 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1 A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente, por meio de seu 
Representante Legal, ou através de Procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 
credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 
3.1.1 A identificação será realizada através da apresentação de cópia de um documento de identificação com 
foto, com validade e reconhecimento em todo território nacional, acompanhada do original. 
3.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos 
envelopes. 
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3.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) Quando representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 
apresentar: 
 a.1) Registro comercial, se empresa individual:   
 a.2) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; o empresário 
individual poderá apresentar o requerimento de empresário registrado na Junta Comercial; o MEI 
poderá apresentar Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI). 
a.3) Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade 
civil; 
a.4) Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, 
em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 
a.5) Por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para 
a prática dos demais atos do certame; 
a.6) Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade 
por ações; 
a.7) Declaração de que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação; 
a.8) Declaração firmada por contador de que se enquadra como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 
ou Microempreendedor Individual. 
b) Quando representada por Procurador, deverá apresentar: 
b.1) Todos documentos anteriormente mencionados, da alínea a.1 à a.8 e; 
b.2) Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida e/ou 
assinatura eletrônica com certificado digital válido emitido por uma AC credenciada pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).  em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, 
do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a 
outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em 
licitação pública; ou 
b.3) Carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da empresa licitante, comprovando a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame.  
Observação 1: Em ambos os casos (b.2 e b.3), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do ato 
de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta 
de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os 
fins deste procedimento licitatório. 

3.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante 
fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5 A licitante que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
DECLARAÇÃO, firmada por contador, ou documento comprobatório de que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

3.5.1 As Cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
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Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de 
junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
DECLARAÇÃO, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

3.6 Apresentar, ainda, fora dos envelopes, DECLARAÇÃO, sob as penas da lei e para os fins previstos 
no art. 4º, VII da Lei Federal n° 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO 
II). 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1 No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes à sessão pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente receberá os envelopes Nºs 01 - PROPOSTA 
e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2 Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos e respectivo credenciamento 
das empresas licitantes, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3 O Pregoeiro realizará o credenciamento das licitantes, as quais deverão comprovar, por meio de 
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos 
demais atos do certame. 

 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1 A proposta cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser apresentada 
em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada, carimbada e, 
obrigatoriamente, assinada pelo Representante Legal da licitante, ser redigida em linguagem clara, 
sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, datilografada ou impressa e deverá conter: (NÃO SERÁ 
ACEITA PROPOSTA MANUSCRITA) 

a) Razão social da empresa, CNPJ, endereço, telefone, e-mail (se houver) para contato; 

b) Descrição completa dos serviços ofertados, referências e demais dados; 

c) Proposta financeira, mencionando o preço unitário (por Km rodado) dos serviços objeto desta 
licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI, 
(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc); 

d) Planilha contendo a composição de custos conforme modelo disponibilizado; 

e) DECLARAÇÃO de disponibilidade dos veículos para atendimento da proposta. 

e) Para efeitos de julgamento da presente licitação será levado em conta o menor preço por 
item/unidade (preço do Quilometro). 

Observação: Serão considerados para fins de julgamento os valores constantes no preço até, no máximo, 
duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais se houver também em eventual 
contratação. 

5.2 - Fica vedada a sub-contratação dos trajetos (itinerários) licitados. 
5.3 - Fica expressamente proibido pela CONTRATADA, sob pena de rompimento unilateral do contrato, 
o transporte de terceiros ou qualquer passageiro que não seja ALUNO, com exceção dos profissionais de 
educação do Município. 
 



 
 
  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 

Setor de Compras/Licitações 
 

 

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 - (55)3567-1102 - (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1 - Esta licitação é do tipo menor preço e o julgamento será realizado levando em consideração o menor 
preço por item (R$/Km) para a execução dos serviços licitados. 

6.2 Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais 
baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, 
verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

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

6.4 No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 
convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em ordem decrescente de 
valor até a proclamação da vencedora. 

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

6.6 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.6.1 Dada a palavra à licitante, esta disporá de 3 (três) minutos para apresentar nova proposta. 

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

6.7.1 A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$0,01 (um centavo). 

6.8 Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constantes no item 14 deste edital. 

6.9 O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da 
licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das 
propostas. 

6.10 Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com 
a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.11 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.12 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o 
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, decidindo motivadamente a respeito. 

6.13 A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada 
vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de 
acordo com as especificações deste edital (Item 5) e seja compatível com o preço de mercado.  

6.14 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
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b) Contiverem opções de preços alternativos; 

c) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d) Se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos 
do item 5; 

e) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 
instrumento convocatório. 

6.15 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

6.16 Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata circunstanciada contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.17 A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações 
acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Setor de Compras/Licitações desta Prefeitura 
Municipal, conforme subitem 15.1 deste edital. 

6.18 Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimadas no mesmo ato as licitantes presentes. 

6.19 Após a cessão de lances e proclamado vencedor(es), o(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar proposta 
ajustada acompanhada da planilha de composição de custos adequada, no prazo de 05 (três dias) úteis. 

6.19.1 A planilha completa, que resultou na composição de custos e valor do Km para cada itinerário, 
poderá ser disponibilizada em pen drive, ou encaminhada por e-mail: 
educacao@campinadasmissoes.rs.gov.br   

6.19.2 A proposta ajustada  deverá conter as mesmas informações da proposta original, porém apenas com 
os Itens em que foi vencedor, reduzidos em sua proporcionalidade ao valor do itinerário. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO: 

7.1 Para fins de habilitação neste Pregão Presencial, a empresa licitante deverá apresentar dentro do 
ENVELOPE Nº. 02, os seguintes documentos: 

7.1.1 - REGULARIDADE JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

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

c) 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. 
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Observação: Será dispensada da apresentação no envelope de habilitação, dos documentos referidos no 
item 7.1.1, a licitante que já os houver apresentado no momento do credenciamento, previsto no item 3 deste 
edital. 

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com objeto 
contratual; 

c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e quanto a dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) Certidão Conjunta Negativa; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede da licitante; 

f) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

7.1.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943. 

7.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICA-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do 
documento. 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 
quando encerrado há mais de três meses da data fixada para recebimento dos envelopes.  

b.1) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverá 
ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado no órgão competente, o termo 
de abertura e de encerramento do Livro Diário e o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil 
Digital emitido pelo referido sistema. 

b.2) Comprovar capital mínimo ou  valor do patrimônio líquido de 05% (cinco por cento) do valor 
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, 
na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

7.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) DECLARAÇÃO em nome da empresa, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, de 
que executou, satisfatoriamente, contrato de serviços de transporte escolar compatível com o ora licitado, 
em características, quantidade e prazos. 



 
 
  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 

Setor de Compras/Licitações 
 

 

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 - (55)3567-1102 - (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

Obs.: Considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja similar ao 
objeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a quantidade executada e 
o período utilizado para tanto. 

 

b) DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE 
INFRAESTRUTURA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO CONFORME 
EDITAL. 

 

7.1.6 - OUTRAS DECLARAÇÕES: 

a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme modelo do Decreto Federal nº 4.358-02; 

b) Declaração da empresa licitante de que não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 

c) DECLARAÇÃO sob as penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes 
impeditivos da sua habilitação e participação na licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023, bem 
como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (ANEXO V), CONFORME 
ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. 

             
7.2 A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte, bem como a cooperativa, que possuir restrição em 
qualquer dos documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista, previstos no item 7.1.2 e 7.1.3, deste 
edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
Regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

7.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério 
da Administração, desde que seja requerido pela licitante, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 

7.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.2, a sessão do Pregão será suspensa, podendo o Pregoeiro fixar 
desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando as licitantes já intimadas a comparecer 
ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.2.3 O benefício de que trata o item 7.2 não eximirá a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte e a 
Cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.2, implicará na inabilitação da 
licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 
14, alínea "a", deste edital. 

7.3 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a empresa licitante retirá-lo após aquele 
período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço por 
unidade será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
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8.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as 
ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o 
Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, 
proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo 
que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer 
por parte da licitante. 

 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1 Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do Pregão, a intenção de recorrer, esta 
terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.2 Constará na Ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 
todas as demais licitantes ficaram intimadas 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 todas, vista 
imediata do processo. 

9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do Pregão, 
são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4 O recurso será dirigido à Autoridade Superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de 
suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da 
subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 

10 - DOS PRAZOS, DA ASSINATURA E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará a 
vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, desde que 
seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a 
critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666-
93. 

10.3.1 Caso ocorra a prorrogação/renovação contratual, serão observadas as mesmas condições presentes no 
Termo de referência, Edital e Contrato original, inclusive quanto à idade dos veículos. 

10.4 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto 
neste Edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor 
correspondente a 10% sobre o valor estimado da contratação e a suspenção temporária da participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 05 (cinco) anos. 
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10.5 No momento da assinatura de Contrato serão exigidos da empresa licitante vencedora os seguintes 
documentos quanto aos veículos e condutores: 

10.5.1 - Do condutor do veículo deverão ser apresentados os seguintes itens em atendimento às 
exigências previstas nos arts. 138 e 329 do CTB; 

a) Comprovação de idade superior a vinte e um anos; 

b) Carteira de habilitação categoria D; 

c) Comprovante da aprovação em curso especializado para condutores de transporte escolar, nos 
termos da resolução 55 e 57 do CONTRAN;  

d) Prontuário de infrações de trânsito emitido por um Centro de Formação de Condutores, 
comprovando não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias, durante os doze últimos meses; 

e) Alvará de folha corrida; 

f) Certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, 
roubo, estupro e corrupção de menores; 

g) Prova de vínculo empregatício com a empresa contratada através da apresentação de cópia do 
contrato de trabalho e/ou da CTPS do mesmo.  

g.1) No caso do condutor ser o próprio empresário apresentar declaração firmada pelo mesmo. 

 

 10.5.2 - Do veículo deverão ser apresentados os seguintes documentos : 

a) Laudo técnico de vistoria realizado em Centro de Inspeção Veicular e assinado por Engenheiro 
Mecânico atestando que o veículo está apto, às expensas do licitante vencedor/contratado; 

b) cópia da autorização para trânsito de veículo de transporte escolar, emitida pelo Detran/RS, às 
expensas do licitante vencedor/contratado; 

c) Cópia da Apólice do Seguro obrigatório de transportador rodoviário de passageiros com 
instituição oficial, conforme normas vigentes (DAER): 
RC/ Danos Corporais/Materiais   
RC/ Danos Materiais                    
RC/Danos corporais     
APP morte      
APP invalidez permanente    
DMH     
Dano Moral   
d) Cópia da autorização para trânsito de veículos de transporte escolar emitida pelo DETRAN/RS, a 
qual deverá ser mantida em sua via original no interior do Veículo; 

e) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em nome da empresa licitante 
vencedora, com exceção para contratos de “leasing” desde que contratualmente comprovada esta 
relação, para veículos tipo Vans/Kombis, microônibus e/ou ônibus, ter no máximo 20 (vinte) anos 
de uso. 
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f) comprovante de realização de selagem do tacógrafo. 

10.6 O Licitante vencedor deverá colocar em circulação veículo em bom estado de conservação e que 
atenda plenamente as disposições dos arts. 136 e 137 do Código de trânsito Brasileiro, bem como, 
comprovar esta condição perante o Município contratante. 

10.7 É expressamente vedada a subcontratação. 

10.8 Fica expressamente proibido pela CONTRATADA, sob pena de rompimento unilateral do 
contrato, o transporte de terceiros ou qualquer passageiro que não seja ALUNO, com exceção dos 
profissionais de educação do Município, conforme Art. 6º da Lei Municipal Nº 3264 de 14 de janeiro de 
2022. 

10.9 O licitante vencedor deverá apresentar nova planilha de custos com o preço final ofertado, nos 
mesmos parâmetros estabelecidos na planilha da proposta inicial, se este for diferente do apresentado na 
proposta inicial. 

 

11 - DO PAGAMENTO: 

11.1 O pagamento será efetuado até o 15º dia do mês subseqüente ao da prestação do serviço, ocorrendo no 
prazo de 5 dias úteis, a contar do recebimento da fatura aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização 
do contrato e/ou pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura. 

11.2 O pagamento será efetuado mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) planilha fornecida pela Secretaria de Educação preenchida conforme a quilometragem diária 
realizada, bem como, constando qualquer observação que possa ter ocorrido no trajeto durante o mês 
(exemplo – troca de motorista ou de veículo em algum momento), assinada pelo condutor do 
itinerário e pelo responsável da empresa; 

b) tacógrafos onde conste a quilometragem realizada; 

c) comprovação do pagamento do seguro contratado, se parcelado; 

d) Guia de recolhimento das contribuições para FGTS, INSS dos funcionários e respectiva GFIP 
(conforme relação de funcionários apresentada na assinatura do contrato);  

e) Nota Fiscal Eletrônica da prestação de serviço, contendo o número do contrato e do pregão, número 
de dias letivos executados e número do itinerário realizado. 

11.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE do 
período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 
0,5% ao mês, pro rata. 

11.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria. 

11.5 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
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12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária: 
(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO). 

Órgão/ 
Unid. 

Função 
Sub-

Função 
Programa 

Projeto/ 
Atividade 

Categoria 
Econômica 

Nº 
Despesa 

Desdobrament
o 

06.04 12 361 6.003 2.607 339039 888 1681 
06.04 12 362 6.003 2.643 339039 895 1683 
06.04 12 365 6003 2.609 339039 892 1974 
06.04 12 361 6003 2.607 339039 887 1691 
06.04 12 365 6003 2.609 339039 891 1975 
06.04 12 361 6003 2.607 339039 886 1685 
06.04 12 361 6003 2.643 339039 894 1686 
06.04 12 361 6003 2.607 339039 762 1927 
06.04 12 362 6003 2.643 339039 893 1688 
06.04 12 365 6003 2.609 339039 858 1976 

 

13 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

13.1 Ocorrendo a hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93, será concedido 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela licitante, desde que suficientemente 
comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

13.1.1 Para fins de concessão de reequilíbrio, em função de aumento salarial, sempre serão verificados os 
valores comprovados por meio da GFIP. 

13.2 O valor da prestação dos serviços de transporte será reajustado a cada 12 meses, pelo índice médio 
acumulado da variação positiva do seguinte índice: IPCA/IBGE, do período, e acaso comprovada a 
elevação/redução no preço dos produtos de modo a afetar o equilíbrio econômico-financeiro da licitante, 
poderá ser efetuado o ajuste dentro dos critérios estabelecidos pela legislação. 

13.3 Para os fins do definido na presente cláusula, a licitante, deverá apresentar a planilha de composição 
dos custos acompanhada de documentos que comprovem o desequilíbrio ocorrido após assinatura do 
contrato, e/ou, deverá apresentar nota fiscal relativo à última compra dos produtos licitados, realizada junto 
ao seu fornecedor, imediatamente anterior à apresentação da respectiva Proposta Financeira, sendo que a 
data de sua emissão não poderá ser de um período superior a 30 dias antecedentes à data da respectiva 
proposta financeira. 

13.4 O valor da prestação dos serviços de transporte será reajustado, após um ano de vigência do 
Instrumento Contratual, pelo índice médio acumulado da variação positiva do seguinte índice: INPC/IBGE, 
do período. 

 

14 - DAS PENALIDADES: 
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14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de contratante, as 
licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 
contratação; 

b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 

c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 
contratação; 

d) Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

e) Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
Contrato; 

f) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
Contrato; 

g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da licitante, quando for o caso. 

14.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta à licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação 
do edital, deverão ser solicitadas por escrito ao Município de Campina das Missões, Setor de 
Compras/Licitações, sito na Avenida Santa Teresa, nº 821, Centro, nesta cidade, por telefone (55) 3567-
1120, e-mail licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br , em horário normal de expediente, com antecedência 
mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

15.2 Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-se-
ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Compras/Licitações. 

15.3 Somente serão aceitos pedidos de impugnações, os documentos em vias originais devidamente 
carimbadas e assinadas, protocolados junto a Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura, ou por 
e-mail exclusivo: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br. 
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15.4 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 
certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia 
útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

15.5 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as empresas licitantes façam constar na documentação 
seus dados de contado – número de telefone, e-mail, endereço completo com CEP. 

15.6 Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por funcionário deste Município, ou, 
ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados 
(internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

15.7 As cópias extraídas da internet dos documentos referidos no item 7.1.2 e 7.1.3, serão tidas como 
originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração. 

15.8 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 
permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

15.9 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

15.10 A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº. 8.666-93). 

15.11 O Termo de referência e as Planilhas estão disponíveis no site do Município: 
www.campinadasmissoes.rs.gov.br e/ou junto ao setor de Licitações. 

15.11 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 
seja. 

Campina das Missões – RS, 19 de Janeiro de 2023. 

 

 

____________________ 
CARLOS JUSTEN 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a) 
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MINUTA DE CONTRATO  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES - RS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ sob nº 87.612.859/0001-30, com sede administrativa situado na Avenida Santa Teresa, nº 
821, centro, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal Sr. Carlos Justen, inscrito no CPF sob o nº. 760.805.600-20, doravante denominado de 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ 
sob nº XXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na                       , na cidade de                     - RS, neste ato 
representada por seu representante legal o Sr.                        , inscrito no CPF sob nº XXXXXXXXXXX, 
doravante denominada de CONTRATADA. 

 

Por este instrumento e na melhor forma de direito, as partes supra qualificadas têm entre si justo e 
acertado a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 
2023, tendo em vista a homologação da licitação, nos termos do Edital de Pregão Presencial nº 003/2023 e o 
Processo de Administrativo nº 008/2023, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores, bem como pela Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, regendo-se pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de Serviços de Transporte Escolar Coletivo, em que a 
CONTRATADA se compromete a transportar, todos os alunos das redes de ensino público no Município de 
Campina das Missões, de acordo com a relação nominal fornecida pelo CONTRATANTE, dentro dos 
itinerários fixados pelo Edital e Anexos, nos dias de aulas regulares e Contraturnos, nos seguintes trajetos e 
valores:  

(ITINERÁRIO 01: ITINERÁRIO 02: ITINERÁRIO 03: ITINERÁRIO 04 ITINERÁRIO 05: 
ITINERÁRIO 06: ITINERÁRIO 07: ITINERÁRIO 08 ITINERÁRIO 09) 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica expressamente proibido pela CONTRATADA, sob pena de rompimento 
unilateral do contrato, o transporte de terceiros ou qualquer passageiro que não seja ALUNO, com exceção 
dos profissionais de educação do Município, conforme Art. 6º da Lei Municipal Nº 3264 de 14 de janeiro de 
2022. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente vedada a subcontratação dos trajetos (itinerários) 
licitados, sob pena de rescisão unilateral do contrato  

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, 
dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

CLÁUSULA SEGUNDA:  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: COMPETE À CONTRATADA: 
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a) executar o serviço dentro dos horários e trajetos fixados e de acordo com as determinações do 
CONTRATANTE; 

b) manter vigente a Apólice de seguro contra danos materiais e pessoais para os alunos nos termos e 
valores especificados no Edital nº 03/2023; 

c) Responsabilizar-se por danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução dos serviços, ou por seu preposto, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Secretaria Municipal de Educação. 

e) O condutor/motorista deverá apresentar-se para a execução do transporte adequadamente trajado e 
asseado (higiene).; 

f) Manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas para o 
transporte de alunos, comprometendo-se a respeitar a legislação vigente e normas de trânsito, especialmente 
no que se refere à categoria profissional, como também o cumprimento das exigências da Portaria do 
DETRAN nº 439/2022, ou outra que venha substituí-la, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, e 
aos artigos 136 ao 139 do CTB. 

g) Manter o veículo em bom estado de conservação e higiene, bem como todos os equipamentos 
necessários à segurança do mesmo e dos passageiros, sobretudo exigindo a obrigatoriedade do uso do cinto 
de segurança a todos.; 

h) preencher a planilha conforme orientação da SMECTD; 

i) permitir aos encarregados da fiscalização o livre acesso, em qualquer época, aos bens destinados ao 
serviço contratado; 

j) Zelar pelo número de passageiros adequado à capacidade estabelecida pelo fabricante, cuja vedação 
foi dada pela redação do artigo 137 do Código de Trânsito Brasileiro zelar pela integridade dos bens 
vinculados à prestação do serviço; 

k) manter o serviço em funcionamento, substituindo o veículo em serviço por outro, sempre que se 
fizer necessário, devendo o mesmo enquadrar-se nas condições estabelecidas no Edital de Pregão nº 03/2023 
e no presente Contrato; 

l) manter o veículo com os requisitos exigidos pela legislação de trânsito, inclusive quanto às novas 
disposições que venham a ser editadas; 

m) prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos alunos conforme estabelecido neste Contrato, 
de modo a satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade, 
cortesia na sua prestação, devendo para tanto, procurar modernizar seus veículos, e mantê-los em bom 
estado de conservação, bem como realizar as obrigações constantes deste Contrato. 

n) Informar a Secretaria Municipal de Educação, sempre que houver, por meio de formulário próprio, 
e por escrito, qualquer ocorrência, reclamação ou sugestão verificada com passageiros e/ou representantes, 
durante o trajeto. 

         o) Na hipótese de substituição do veículo, a troca poderá ser feita por outro veículo de ano de 
fabricação não superior a 20 (vinte) anos de uso, na data da substituição, respeitando o quantitativo legal 
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mínimo de passageiros (exigido no termo de referência/contrato), sendo que tal troca não implicará na 
alteração dos valores a serem pagos à Contratada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: COMPETE AO CONTRATANTE: 

a) Acompanhar e fiscalizar, por meio de preposto designado pela titular da Secretaria Municipal de 
Educação, a execução dos serviços objeto deste Contrato. 

a.1) Compete ao gestor do contrato exercer as seguintes funções:  

I - emitir Ordem de Fornecimento ou Ordem de Execução de Serviço;  

II - controlar o prazo de vigência do Contrato; 

III - cuidar da prorrogação do Contrato junto à autoridade competente. 

 

a.2) Compete ao fiscal do contrato exercer as seguintes funções:  

I - ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à 
sua execução;  

II - esclarecer dúvidas do preposto/representante do contratado que estiverem sob a sua alçada;  

III - verificar se prestação do serviço está acontecendo conforme o pactuado;  

IV - fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais pelo contratado, comunicando ao gestor do 
contrato as irregularidades.  

 

b) A Secretaria Municipal de Educação deverá manter atualizado o nome do responsável pela 
fiscalização dos serviços.  

b.1) A atualização será realizada dentro dos autos do procedimento licitatório, em caso de afastamento, 
férias, impedimento ou exoneração dos agentes públicos designados. 

b.2) A responsabilidade dos agentes públicos designados em Portaria perdurará até que seja realizada a 
atualização mencionada no subitem b.1.  

b.3) A atualização, caso seja necessária, será realizada pela Secretaria Municipal de Educação por meio 
de apostilamento.  

c) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços, de forma parcial ou total, 
mediante pagamento único e exclusivo do que foi executado.  
d) Efetuar o pagamento na forma e prazo previsto neste termo de referência/contrato. 
e) A Secretaria Municipal de Educação, por meio de representante e a qualquer tempo, terá 
acesso à inspeção dos serviços realizados pelo contratado, verificando as condições de atendimento 
à proposta 
f) Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento das 
cláusulas Contartuais. 
g) Promover a fiscalização e conferência dos serviços executados pela contratada e atestar os 
documentos fiscais pertinentes, podendo sustar, recusar, mandar refazer ou desfazer qualquer 
procedimento que não esteja de acordo com os termos deste termo de referência/contrato.  
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h) O MUNICÍPIO não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa do 
contratado com terceiros, ainda que vinculados à entrega, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência da entrega, de seus empregados/funcionários, prepostos ou subordinados.  

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONDUÇÃO DOS ALUNOS: 
A contratada deverá atuar conforme artigo 136, do Código de Trânsito Brasileiro os veículos especialmente 
destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias, com autorização emitida 
pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado. 

a) Registro como veículos de passageiros; 
b) Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança e a 
qualquer momento pelo Departamento de Transporte; 
c) Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
d) Cintos de segurança em número igual ao da lotação; 
e) Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN;  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratada deverá manter afixada na parte interna do veículo, em local 
visível, a inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à 
capacidade estabelecida pelo fabricante, conforme.  

PARÁGRAFO  SEGUNDO: As escolas com respectivas rotas e horários poderão ser alteradas durante o 
período da contratação, mediante solicitação da Secretaria de Educação, em conformidade com as 
necessidades das escolas atendidas. As rotas serão montadas pela Secretaria de Educação a partir de cada 
ano escolar, de acordo com a necessidade das escolas atendidas, podendo ser alteradas durante a execução 
do contrato.  
PARÁGRAFO TERCEIRO: O transporte e pagamento ocorrerão em consonância com o calendário 
escolar sugerido e aprovado pela Secretaria de Educação, sendo que somente haverá prestação de serviço e 
pagamento para o total de veículos autorizados pela Secretaria de Educação, em seus dias/mês efetivamente 
trabalhados (projeção até 200 dias letivos). O calendário escolar poderá ser retirado pela contratada no início 
do ano escolar. 
PARÁGRAFO QUARTO: Todos os veículos deverão possuir seguro total incluindo para passageiros, sem 
custo de franquia para o Município, limpadores de para-brisa, espelhos retrovisores em ambos os lados, 
cintos segurança, extintores de incêndio e os demais equipamentos pertinentes ao transporte de alunos, com 
todos os itens do veículo funcionando perfeitamente, em conformidade com as leis de Trânsito Nacional e as 
que regulamentam o Transporte Escolar.  
CLÁUSULA QUARTA: DAS NORMAS DE TRÂNSITO APLICÁVEIS E DOS CONDUTORES 

Do condutor do veículo deverão ser apresentados os seguintes itens: 

a.1 - Carteira de Habilitação  no mínimo da categoria "D". 

a.2 - Curso especializado de formação para transporte de escolares. 

a.3 - Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos. 

a.4 - Certidão Negativa de Registro de Distribuição Criminal, relativamente aos crimes de homicídio, 
roubo, estupro e corrupção de menores, de que trata o art. 329 do Código de Trânsito Brasileiro. 

a.5 - Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 
durante os últimos doze meses. 
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a.6 - O condutor empregado deverá estar regularmente registrado na empresa a que está vinculado, 
com a apresentação da cópia do contrato de trabalho e da CTPS do mesmo. 

a.7 - No caso do condutor ser o próprio empresário apresentar declaração firmada pelo mesmo. 

a.8 - Os condutores do transporte escolar deverão freqüentar os cursos, treinamentos, palestras e 
similares promovidos pela CONTRATANTE, sempre que solicitados. 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

Os recursos para o atendimento das despesas do presente Contrato correrão a conta das seguintes 
Dotações Orçamentárias do Orçamento vigente: 

Órgão/ 
Unid. 

Função 
Sub-

Função 
Programa 

Projeto/ 
Atividade 

Categoria 
Econômica 

Nº 
Despesa 

Desdobrament
o 

06.04 12 361 6.003 2.607 339039 888 1681 
06.04 12 362 6.003 2.643 339039 895 1683 
06.04 12 365 6003 2.609 339039 892 1974 
06.04 12 361 6003 2.607 339039 887 1691 
06.04 12 365 6003 2.609 339039 891 1975 
06.04 12 361 6003 2.607 339039 886 1685 
06.04 12 361 6003 2.643 339039 894 1686 
06.04 12 361 6003 2.607 339039 762 1927 
06.04 12 362 6003 2.643 339039 893 1688 
06.04 12 365 6003 2.609 339039 858 1976 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ocorrendo a prorrogação da vigência contratual, o Termo Aditivo 
correspondente irá abordar as dotações orçamentárias a conta das quais correrão as despesas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: É de inteira e expressa responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento 
das obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, tributários e por todas as demais despesas resultantes da execução do presente 
contrato. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Todas as despesas referentes ao serviço correrão por conta da 
CONTRATADA, inclusive tributos municipais, estaduais e federais incidentes sobre a atividade, bem como 
manter durante todo o período do contrato, todas as condições de habilitação 
PARÁGRAFO QUARTO: Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que 
regula a matéria. 

PARÁGRAFO QUINTO: A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de 
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de 23 DE FEVEREIRO DE 2023, podendo ser 
prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do art. 57, inciso II da 
Lei nº 8.666-93, por iguais e sucessivos períodos limitados a 60 (sessenta) meses. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: o CONTRATADO deverá manter as condições de habilitação e demais 
exigências expressas no Termo de Referência durante todo o prazo de vigência do contrato bem como 
durante a execução de eventuais Termos Aditivos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor da prestação dos serviços de transporte será reajustado, após um ano 
de vigência do Instrumento Contratual, pelo índice médio acumulado da variação positiva do seguinte 
índice: IPCA/IBGE, do período. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 

Pelo inadimplemento das obrigações, conforme a infração, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes 
penalidades: 

a) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 
contratação; 

b) Executar o Contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência; 

c) Executar o Contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 
Contrato; 

d) Inexecução parcial do Contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do 
Contrato; 

e) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do Contrato; 

f) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sujeição da aplicação das penalidades ao exercício do contraditório não 
impede a Administração de, a bem do interesse público, rescindir o Contrato de forma unilateral e imediata, 
ocasião em que a defesa e o recurso administrativo não terão efeito suspensivo.  

I Os recursos contra a penalidade de multa e suspensão de contratação terão efeito suspensivo.  

II Os referidos valores das multas serão fixados em reais e atualizados pelo IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo/IBGE) na data de sua liquidação.  

III Sem prejuízo do exercício do contraditório, as penalidades previstas neste edital poderão ser aplicadas 
pela metade caso o licitante contratado demonstre que promoveu atos que reduziram efetivamente os danos 
resultantes de sua conduta, ou, ainda, no caso de culpa recíproca.  

IV Se a redução dos danos for completa, as penalidades poderão ser reduzidas em até 2/3 (dois terços).  
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V A demonstração dos fatos que ensejam a penalidade, bem como da redução a que se referem os itens III e 
IV, serão efetuadas em procedimento próprio e posteriormente submetidas à análise da Assessoria Jurídica, 
para recomendação das providências legais cabíveis.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

CLÁUSULA OITAVA: DA VINCULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

O objeto deste contrato, reger-se-á pelas condições constantes no Processo Administrativo nº 
08/2023, Edital de Pregão Presencial nº 03/2023 e, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
suas alterações posteriores, o qual deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas, respondendo as mesmas pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade pela fiscalização da execução deste Contrato será do 
Servidor Público Municipal, Nerison Arnold – CPF                 , conforme Portaria nº XXX /2023, ou outro 
servidor especificamente designado por este, e apresentado à contratada para conhecimento. 

CLÁUSULA NONA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE: 

Ocorrendo a hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93, será 
concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela licitante, desde que suficientemente 
comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor da prestação dos serviços de transporte será reajustado a cada 12 
meses, pelo índice médio acumulado da variação positiva do seguinte índice: IPCA/IBGE, do período. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para os fins do definido na presente cláusula, a licitante, deverá apresentar a 
planilha de composição dos custos acompanhada de documentos que comprovem o desequilíbrio ocorrido 
após assinatura do contrato, e/ou, deverá apresentar nota fiscal relativo à última compra dos produtos 
licitados, realizada junto ao seu fornecedor, imediatamente anterior à apresentação da respectiva Proposta 
Financeira, sendo que a data de sua emissão não poderá ser de um período superior a 30 dias antecedentes à 
data da respectiva proposta financeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões/RS, para dirimir eventuais litígios 
decorrentes deste contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas. 

Campina das Missões - RS, XX de Fevereiro de 2023. 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES 
Carlos Justen/Contratante 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
/Contratada 

 
 

FISCAL DO CONTRATO 
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ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 4º, VII DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 
 
 
 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE), CNPJ n° (Nº CNPJ DO LICITANTE), 
sediada na (ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, 
BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP), declara, sob as penas da lei e para os fins 
previstos no art. 4º, VII da Lei Federal n° 10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
indicadas no edital da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023. 
 
LOCAL, DATA. 
 
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Assinatura Representante Legal 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES 

Setor de Compras/Licitações 
 

 

 
Av. Santa Teresa, 821, Centro – Fone: (55) 3567-1120 - (55)3567-1102 - (55)3567-1150 

CNPJ 87.612.859/0001-30 – CEP: 98975-000 E-Mail: licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br 

 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 
 

DECLARAÇÃO (Item 7.1.6 “a”) 
 

Ref.: Pregão Presencial       003/2023 
............................................, inscrito no CNPJ nº ........................., por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador da Carteira de Identidade nº ............................... e 
do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
 
 
 
.........................................................................  
(data)  
 
 
.........................................................................  
(representante legal)  
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 
 
 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS 
QUADROS DA EMPRESA 

 

(Item 7.1.6 “b”) A Empresa (..............Razão social.......), inscrita no CNPJ nº (...........inserir número) 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de 
Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não 
possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

 

(inserir local e data) 

_____________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Observação: Esta Declaração deverá ser  assinada pelo representante legal da empresa ou 
mandatário. 
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ANEXO   V 

 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 (Item 7.1.6 “c”) 
 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE), CNPJ: (Nº DO CNPJ DO LICITANTE), 
ENDEREÇO: ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, 
COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP), declara sob as 
penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e 
participação na licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, bem como ter ciência da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 
 
 LOCAL, DATA. 
 
(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
(CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


