
PROCESSO N.º 39/2022 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO:  

 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE 

PASSAGEIROS em veículo da categoria ônibus em linhas regulares, no Município de Agudo/RS, pelo 

prazo de até 06 (seis) meses, sendo a prestação deste serviço público delegado à PESSOA JURÍDICA, 

em 01 (um) GRUPO de linha municipal, Grupo 01 – compreende o itinerário 01 - SERRARIA 

SCHEIDT/AGUDO. 

 

Segunda-Feira à Sexta-Feira 

Saída: 05h50min, da Serraria Scheidt, via divisa com Cerro Branco, via propriedade de Nilo 

Dumke, via propriedade de Paulo Puntel, via Igreja Evangélica Linha Nova, via propriedade de 

Elvedo Fuchs, saindo na Comunidade Marechal Deodoro, via Britadeira Cassel, até a cidade de 

Agudo, via EEEB. Professor Willy Roos, até a Rodoviária.  

 

Meio Dia: Saída às 11h45min, da Rodoviária, via EEEB. Professor Willy Roos, via Britadeira 

Cassel, via Comunidade Marechal Deodoro, entrando até a propriedade de Elvedo Fuchs, saindo na 

Igreja Evangélica de Linha Nova, via propriedade de Paulo Puntel, via propriedade de Nilo Dumke, 

até a divisa de Cerro Branco, na Serraria Scheidt.  

 

Saída: Tarde: 13h, da Serraria Scheidt, via divisa com Cerro Branco, via propriedade de Nilo 

Dumke, via propriedade de Paulo Puntel, via Igreja Evangélica Linha Nova, via propriedade de 

Elvedo Fuchs, saindo na Comunidade Marechal Deodoro, via Britadeira Cassel, até a Rodoviária.  

 

Tardinha: Saída às 17h15min, da Rodoviária, via Britadeira Cassel, via Comunidade Marechal 

Deodoro, entrando até a propriedade de Elvedo Fuchs, saindo na Igreja Evangélica de Linha Nova, 

via propriedade de Paulo Puntel, via propriedade de Nilo Dumke, até a divisa de Cerro Branco, na 

Serraria Scheidt.  

 

Obs.: Ônibus com capacidade mínima de 40 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá ter bancos 

com assentos e encostos revestidos com estofados, com bancada e carroceria tipo rodoviário. 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

 Tal contratação se faz necessária tendo em vista que, a empresa Viação União Santa Cruz Ltda, 

em 13 de abril de 2021, solicitou a rescisão de forma amigável, alegando não possuir mais condições de 

prestar os serviços pactuados no Contrato Nº 106/2015, decorrente do Processo Licitatório Edital Nº 

037/2015. 



 

 

 

 

 

 O Município de Agudo, em 06 de maio de 2021, notificou extrajudicialmente a empresa, para que 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas retornasse a prestação dos serviços, este que não foi cumprido. 

 A Procuradoria Jurídica do Município emitiu parecer acerca de que resta evidente de que não se 

trata de somente analisar a planilha da empresa, mas todas as cláusulas referentes à concessão. 

 Desta forma, o chefe do executivo, determinou a suspensão do Contrato 106/2015; a instauração 

de Processo Administrativo e a abertura de processo para contratação de forma emergencial para 

concessão.  

 

3 – DO FORNECEDOR E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

3.1. Os serviços de TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, será prestado pela empresa 

Transportes Varzea Grande Ltda, CNPJ: 07.600.413/00001-56, Est. Varzea Grande, SN, Lagoa Bonita do 

Sul/RS, CEP: 96.920-000. 

3.2. A escolha do fornecedor, bem como o preço, decorre de Pesquisa de Preços realizada pela 

Secretaria de Administração e Gestão, onde a empresa ofereceu o menor valor da tarifa, sendo que este 

valor é o proposto como máximo conforme planilha de tarifas, sendo compatível com a realidade de 

mercado.  

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1. O valor da tarifa será pago pelo usuário de transporte coletivo, conforme planilha de tarifas 

anexa ao processo. 

 

5 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS: 

Os valores fixados no presente Processo não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 

28 da Lei federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 

 

6 – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

 A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

será por acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 8.666/93 e 

posteriores alterações.  

 

7 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 7.1. A concessão da linha regular de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros, no Município 

de Agudo/RS se dará no percurso descrito neste processo e do qual consta o trajeto da linha, denominação 

dos locais, trechos e horários que se fizerem necessários dentro da área de abrangência do Serviço sob 

homologação, e a critério do CONCEDENTE, visando atender as demandas de transporte da 

comunidade, mantido sempre, o equilíbrio econômico-financeiro da atividade. 

 7.2. A prestação do serviço público de Transporte Coletivo Municipal de passageiros da linha 

objeto do contrato, compreenderá a mobilização, operação, conservação, limpeza, manutenção e 

reposição dos veículos, equipamentos, instalações e outros, conforme especificado neste processo, 



 

 

 

 

 

atendendo às necessidades de transporte da comunidade, em conformidade com o crescimento e a 

dinâmica da cidade. 

 7.3. Para fins deste edital, ÔNIBUS é o veículo que comporta no mínimo 40 (quarenta) 

passageiros sentados. 

7.3.1. A capacidade mínima de passageiros sentados será definida na descrição de cada linha. 

 

8 – DA FISCALIZAÇÃO: 

 O recebimento dos serviços serão realizados pela Secretária de Administração e Gestão Sra. 

Daniela Arguilar Camargo e a fiscalização dos serviços será efetuado pelo Fiscal do Contrato o Servidor 

Leandro Everson Friedrich, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso I do Artigo 73 da Lei Federal 

8.666/93 e posteriores alterações. 

 

9 – FUNDAMENTO LEGAL:  

Artigo 24, Inciso IV, da Lei Federal 8.666.93, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. 

 

 

Agudo, 09 de junho de 2022. 

 

  

                                      DANIELA ARGUILAR CAMARGO 

                                                                                                    Secretária de Administração e Gestão 

 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ratifico a presente Dispensa de Licitação. 

                        

 

Agudo, 09 de junho de 2022. 

 

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 

        Prefeito Municipal 


