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EDITAL N° 04/2020 - PREGÃO PRESENCIAL  

 

  O Prefeito Municipal de AGUDO - RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que às 14:00 horas (horário de Brasília/DF), do dia 28 do mês de janeiro do ano de 2020, no Centro 

Administrativo Municipal, localizado na Avenida Tiradentes nº 1625, Centro, na Sala de Eventos, se reunirão a Pregoeira e a 

Equipe de Apoio, designados em Portaria, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a 

contratação de serviços de transporte escolar para o ano letivo de 2020, processando-se essa licitação nos termos da Lei 

Federal n° 10.520 de 17/07/2002, Decreto Municipal n° 13/2009, Decreto Municipal 06/2010, Lei Complementar nº 123 

de 14/12/2006 e Lei Municipal 1.766/2009, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93, sendo a presente licitação 

na modalidade de Pregão na forma Presencial, do tipo menor preço por itinerário.  

 

1 - DO OBJETO:  

          Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para o ano letivo de 2020, com início em 

17/02/2020, com seguro complementar para os passageiros nos valores mínimos descritos no Anexo IX, com 200 (duzentos) 

dias letivos a serem executados neste Município nos itinerários, horários e nas condições a seguir listadas:  

 

ITINERÁRIO 01 – Manhã: Saída: 6hs e 45min, da propriedade de Alberto Dalke, até a propriedade de Vilmar Müller, 

retornando, via EMEF. Benjamin Constant, via antigo Engenho Müller, até a propriedade de Samuel Boeck, retorna, via EMEF. 

Antônio Soares, via propriedade de Márcio Parreira, retorna, até a EMEF. Alberto Pasqualini. Meio Dia: Saída: 11hs e 30min 

da EMEF. Alberto Pasqualini, via Armazém Glasenapp, até a propriedade de Vilmar Müller, retornando, via EMEF. Benjamin 

Constant, via antigo Engenho Müller, até a propriedade de Samuel Boeck, retorna, via EMEF. Antônio Soares, via propriedade 

de Márcio Parreira, retorna, até propriedade de Valmor Rokembach, retorna, até EMEF. Alberto Pasqualini, em Rincão do 

Pinhal. Tardinha: Saída: 17hs e 15min, da EMEF. Alberto Pasqualini, em Rincão do Pinhal, via propriedade de Valmor 

Rokembach, retorna, via propriedade de Márcio Parreira, retorna, via EMEF. Antônio Soares, via antigo Engenho Müller, até a 

propriedade de Samuel Boeck, retorna, via EMEF. Benjamin Constant, até a propriedade de Vilmar Müller, retornando, até 

propriedade de Alberto Dalke. O trajeto é de 81,7 Km (manhã, meio-dia e tardinha). Ônibus de no mínimo 45 lugares. O 

veículo obrigatoriamente deverá parar para embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a 

escola, ter bancos com acentos e encostos revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 02 – Manhã: Saída: 06h, da propriedade de Agnelo Halberstadt, em Linha das Pedras, até propriedade de 

Sidnei Menegassi, retorna, via EMEF. Ordem Progresso, em Novo São Paulo, até a divisa com o Município de Ibarama, 

retornando, segue via Volta dos Kesseler, via EMEF. Farroupilha, EMEF. Natal, em Linha Boêmia, EMEF. Arroio Grande, até 

a EMEF. 7 de Setembro, em Picada do Rio. Meio Dia: Saída: 11h15min, da EMEF. 7 de Setembro, em Picada do Rio, EMEF. 

Arroio Grande, EMEF. Natal, em Linha Boêmia, via Volta dos Kesseler, até a esquina de acesso a Claudinei do Prado, retorna, 

via EMEF. Ordem e Progresso, via propriedade de Cláudio Grellmann, até a divisa com o Município de Ibarama, retornando no 

sentido inverso até a EMEF. 7 de Setembro, Picada do Rio. Tardinha: Saída: 17h, da EMEF. 7 de Setembro, em Picada do 

Rio, EMEF. Arroio Grande, EMEF. Natal, em Linha Boêmia, via Volta dos Kesseler, até a esquina de acesso a Claudinei do 

Prado, retorna, via EMEF. Ordem e Progresso, via propriedade de Cláudio Grellmann, até divisa com o Município de Ibarama, 

retornando, via EMEF. Ordem e Progresso, até a propriedade de Agnelo Halberstadt. O trajeto total é de 107 km (manhã, meio-

dia, tardinha). Ônibus de no mínimo 42 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá parar para embarque e desembarque na mão 

de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos e encostos revestidos com estofados e conter lixeira 

de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 03 – Manhã: Saída: 06h25min. da propriedade de Edenilson Edir Behling, até a propriedade de Remoaldo 

Schley, retorna, na Linha Coronel Tamarindo, na entrada da Linha Coronel Moreira Cezar, via propriedade de André Unfer, via 

propriedade  de  Ilmar  Wendt, em Complexo da Serra, retorna, via propriedade de Ilo Achterberg, via volta dos Wendt, via 

propriedade de Edmar Schmengler, até a propriedade de Gilnei Gilmar Kullmann, em Linha Nova, retorna, até a propriedade 

Otmar Kullmann, retorna, via propriedade de Alípio Neuenfeldt, via Britadeira Cassel, via EMEF Três de Maio, via EEEB. 

Willy Roos, até a APAE. Meio-Dia: Saída: 11h30min. da APAE, via EEEB. Willy Roos, via EMEF Três de Maio, até a 

propriedade de Edenilson Edir Behling (deixa alunos do Ens. Médio que são transportados pelo itinerário 07) retorna, via 

propriedade de André Unfer, em Complexo da Serra, via propriedade de Ilmar Wendt, em Complexo da Serra, retorna, via 

propriedade de Ilo Achterberg, via volta dos Wendt, via propriedade de Valmir Friedrich, retorna, via propriedade de Edmar 
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Schmengler, até a propriedade de Gilnei Gilmar Kullmann, em Linha Nova, retorna, até a propriedade Otmar Kullmann, 

retorna, via propriedade de Alípio Neuenfeldt, via Britadeira Cassel, via EMEF Três de Maio, via EEEB. Willy Roos, até a 

APAE. Tardinha: Saída às 17h25min. da APAE, via EEEB. Willy Roos, via EMEF Três de Maio, via Britadeira Cassel, via 

propriedade de Alípio Neuenfeldt, até a propriedade de Gilnei Gilmar Kullmann, em Linha Nova, retorna, até a propriedade 

Otmar Kullmann, retorna, via volta dos Wendt, via propriedade de Edmar Schmengler, via propriedade de Valmir Friedrich, 

retorna, via propriedade de Ilo Achterberg, via propriedade de Ilmar Wendt, em Complexo da Serra, retorna, via propriedade de 

André Unfer, em Complexo da Serra, até a propriedade de Edenilson Edir Behling, na entrada da Linha Coronel Moreira Cezar.  

O trajeto total é de 141 Km. (manhã, meio-dia e tardinha). Ônibus de no mínimo 40 lugares e com acesso a cadeirante. O 

veículo obrigatoriamente deverá parar para embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a 

escola, ter bancos com acentos e encostos revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 04 – Manhã: Saída: 06h20min. EMEF São Jorge, em Linha das Pedras, via Campo do Grêmio, até 

propriedade de Sidinei dos Santos, em Cerro Seco, retorna, até parada de ônibus de acesso a propriedade de Gilson Raddatz 

retorna, via propriedade de Lincoln Kobs, até a propriedade de Eliane Pape, retorna, via propriedade de Valderi Binder, retorna, 

via EMEF. Barão do Rio Branco, via acesso a propriedade de Claudinei Binder, via propriedade de Alencar Pappe, via 

propriedade dos Brandão, via EMEF. Tiradentes, Cerro dos Beling, via Cerro dos Camargo, até a EMEF. Olavo Bilac. Meio-

dia: Saída: 11h30min da EMEF. Olavo Bilac, via EMEF São Jorge, em Linha das Pedras, via Campo do Grêmio, até 

propriedade de Sidinei dos Santos, em Cerro Seco, retorna, até parada de ônibus de acesso a propriedade de Gilson Raddatz 

retorna, via propriedade de Lincoln Kobs, até a propriedade de Eliane Pape, retorna, via propriedade de Valderi Binder, retorna, 

via EMEF. Barão do Rio Branco, via acesso a propriedade de Claudinei Binder, via propriedade de Alencar Pappe, via 

propriedade dos Brandão, via EMEF. Tiradentes, Cerro dos Beling, via Cerro dos Camargo, até a EMEF. Olavo Bilac. 

Tardinha: Saída: 17h da EMEF. Olavo Bilac, via EMEF São Jorge, em Linha das Pedras, via Campo do Grêmio, até 

propriedade de Sidinei dos Santos, em Cerro Seco, retorna, até parada de ônibus de acesso a propriedade de Gilson Raddatz 

retorna, via propriedade de Lincoln Kobs, até a propriedade de Eliane Pape, retorna, via propriedade de Valderi Binder, retorna, 

via propriedade de Alencar Pappe, via propriedade dos Brandão, via EMEF. Barão do Rio Branco, via acesso a propriedade de 

Claudinei Binder, via EMEF. Tiradentes, Cerro dos Beling, retorna, via Cerro dos Camargo, até EMEF. São Jorge. O trajeto é 

de 110,2 km (manhã, meio-dia e tardinha). Ônibus de no mínimo 42 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá parar para 

embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos e encostos 

revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 05 – Saída: Manhã: 6h20min, da EMEF. Várzea do Agudo, via Campo Bonito, via volta do Migotto, via 

propriedade de Júlio Simon, via EMEF. Várzea do Agudo, via Porto Agudo, via EMEF. Santos Reis, via APAE, até a EEEB. 

Willy Roos. Meio Dia: Saída 11h45min. da EEEB. Willy Roos, via APAE, EMEF. Santos Reis, via porto Agudo, via EMEF. 

Várzea do Agudo, via Campo Bonito, via volta do Migotto, via propriedade de Júlio Simon, EMEF. Várzea do Agudo, via 

Porto Agudo, via EMEF. Santos Reis, via APAE, até a EEEB. Willy Roos. Tardinha: Saída: 17h30min. da EEEB. Willy 

Roos, via APAE, EMEF. Santos Reis, via Porto Agudo, via EMEF. Várzea do Agudo, via Campo Bonito, via volta dos 

Migotto, via propriedade de Júlio Simon até a EMEF. Várzea do Agudo. O trajeto total é de 93,7 km (manhã, meio-dia e 

tardinha). Micro-ônibus de no mínimo 25 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá parar para embarque e desembarque na 

mão de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos e encostos revestidos com estofados e conter 

lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 06 – Manhã: Saída: 6h10min, da propriedade do Danilo Kleinpaul, via propriedade de Leonel Steuernagel, via 

propriedade de Rogério Kleinpaul, via propriedade de Egídio Bolfe, via EMEF. Ewaldo Schlösser, até a propriedade de Alcides 

Rodrigues, retorna, via EMEF. Nossa Senhora das Graças, via Selmar Speridião, retorna, via Rosenildo Rodrigues, via Adair 

dos Santos, retorna, via EMEF. Nossa Senhora das Graças em Cerro da Vilma, via propriedade de Clementino Pereira, EMEF. 

Getúlio Vargas, via propriedade de Delci Cardoso, via propriedade de Lauro Puntel, propriedade de Vanderlei Martinazzo, via 

EMEF. Getúlio Vargas, via Arroio do Lino, até a EMEF. Olavo Bilac, em Nova Boêmia. Meio Dia: Saída: 11h30min. da 

EMEF. Olavo Bilac, em Nova Boêmia, via Arroio do Lino, via EMEF. Getúlio Vargas, via propriedade de Delci Cardoso, via 

propriedade de Lauro Puntel, propriedade de Vanderlei Martinazzo, via EMEF. Getúlio Vargas, via propriedade de Clementino 

Pereira, EMEF. Nossa Senhora das Graças, via Rosenildo Rodrigues, via Adair dos Santos, retorna, via EMEF. Nossa Senhora 

das Graças até a propriedade de Alcides Rodrigues, retorna, via EMEF. Ewaldo Schlosser, via propriedade de Egídio Bolfe, via 

propriedade de Leonel Steuernagel, até a propriedade do Danilo Kleinpaul, retorna, via Arroio do Lino, até EMEF. Olavo Bilac, 
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em Nova Boêmia. Tardinha: Saída: 17h00min. da EMEF. Olavo Bilac, em Nova Boêmia, via Arroio do Lino, via EMEF. 

Getúlio Vargas, via propriedade de Delci Cardoso, via propriedade de Lauro Puntel, propriedade de Vanderlei Martinazzo, via 

EMEF. Getúlio Vargas, via propriedade de Clementino Pereira, EMEF. Nossa Senhora das Graças, via Rosenildo Rodrigues, 

via Adair dos Santos, retorna, via EMEF. Nossa Senhora das Graças até a propriedade de Alcides Rodrigues, retorna, via 

EMEF. Ewaldo Schlosser, via propriedade Egídio Bolfe, via propriedade de Rogério Kleinpaul, via propriedade de Leonel 

Steuernagel até a propriedade do Danilo Kleinpaul. O trajeto é de 103 km (manhã, meio dia e tardinha). Ônibus de no mínimo 

40 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá parar para embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado 

que fica a escola, ter bancos com acentos e encostos revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) 

litros. 

 

ITINERÁRIO 07 – Saída: Manhã: 6h00min. da  EMEF. Roque González, via propriedade de Célio Pape, propriedade de 

Verno Kegler, em Linha Coronel Moreira Cezar, via propriedade da Viúva Noêmia Kegler, em Linha Coronel Moreira Cezar, 

via propriedade Remoaldo Schley, retorna, via propriedade de Délcio Luiz Brixus, via EMEF. Roque Gonzalez, de propriedade 

de Edenilson Edir Behling, via entrada da Cascata do Chuvisco até a propriedade de Ildo Kleinert, retorna, via EMEF. José de 

Alencar em Linha dos Pomeranos, até a EMEF. Santo Antônio. Meio Dia: Saída: 11h30min. da EMEF. Santo Antônio, via 

EMEF. José de Alencar em Linha dos Pomeranos, via entrada da Cascata do Chuvisco até a propriedade de Ildo Kleinert, 

retornando, via propriedade de Edenilson Edir Behling (espera alunos do Ens. Médio que são transportados pelo itinerário 03), 

via  propriedade de Célio Pape, via propriedade de Verno Kegler, em Linha Coronel Moreira Cezar, via propriedade da Viúva 

Noêmia Kegler, em  Linha Coronel  Moreira Cezar, via propriedade Remoaldo Schley, retorna, via propriedade de Délcio Luiz 

Brixus, via EMEF. Roque González, retornando para a EMEF. Santo Antônio em Linha dos Pomeranos. Tardinha: Saída: 

17h00min. da EMEF. Santo Antônio, via EMEF. José de Alencar em Linha dos Pomeranos, via entrada da Cascata do 

Chuvisco até a propriedade de Ildo Kleinert, retorna, via propriedade de Célio Pape, via propriedade de Verno Kegler, em 

Linha Coronel Moreira Cezar, via propriedade da Viúva Noêmia Kegler, em Linha Coronel  Moreira Cezar, via propriedade 

Remoaldo Schley, retorna, via propriedade de Délcio Luiz Brixus, até a EMEF. Roque González. O trajeto total é de 95,4km 

(manhã, meio-dia e tardinha). Ônibus de no mínimo 40 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá parar para embarque e 

desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos e encostos revestidos com 

estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 08 – Saída: Manhã: 6h10min, da propriedade de Marcos Maciel da Rosa, via propriedade de Hélio Stall, em 

Linha Araçá, até a propriedade de Elemar Kluge, retorna, EMEF. Osvaldo Cruz, em Linha Araçá, via propriedade de Sizone 

Antônio Prodorutti, via EMEF. Jacob Halberstadt, em Linha Araçá, via residência de Arnildo Schott, residência da viúva 

Wachholz, via residência de Ildo Wendt, até a EMEF. Santo Antônio, em Linha dos Pomeranos. Meio Dia: Saída às 

11h30min, da EMEF. Santo Antônio, via Travessa Kluge, via propriedade de Elemar Kluge, até a propriedade de Marcos 

Maciel da Rosa, retorna, EMEF. Osvaldo Cruz, via propriedade de Sizone Antônio Prodorutti, EMEF. Jacob Halberstadt, via 

residência de Arnildo Schott, residência da viúva Wachholz, via residência de Ildo Wendt, até a EMEF. Santo Antônio.  

Tardinha: Saída: 17h15min, da EMEF. Santo Antônio, via residência de Arnildo Schott, residência da viúva Wachholz, via 

residência de Ildo Wendt, EMEF. Jacob Halberstadt, em Linha Araçá, EMEF. Osvaldo Cruz, até a propriedade de Elemar 

Kluge, retorna, via propriedade de Hélio Stall, em Linha Araçá, até a propriedade de Marcos Maciel da Rosa. O trajeto total é 

de 86 km (manhã, meio-dia e tardinha). Ônibus de no mínimo 40 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá parar para 

embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos e encostos 

revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 09 – Saída: Manhã: 6h30min, da propriedade EMEF Ordem e Progresso, via Comunidade Nossa Senhora do 

Caravaggio, via EMEF. Castro Alves, em Linha das Pedras, via propriedade de Hélio Graebner, via EMEF. São Jorge, via 

Alberi Martinazzo, via Alcido Heidemann, retorna, via Arroio do Lino, até a propriedade de João Darci Guedes, retorna, até a 

EMEF. Olavo Bilac. Meio Dia: Saída 11h30min. da EMEF. Olavo Bilac, via Arroio do Lino, até a propriedade de João Darci 

Guedes, retorna, via Alberi Martinazzo, via Alcido Heidemann, retorna, via EMEF. São Jorge, via Propriedade de Hélio 

Graebner, via Sidinei DeBona, retorna, via EMEF Ordem e Progresso, retorna, via Comunidade Nossa Senhora do Caravaggio, 

via EMEF. Castro Alves, via propriedade de Hélio Graebner, via EMEF. São Jorge via Arroio do Lino, até a propriedade de 

João Darci Guedes, retorna, até a EMEF. Olavo Bilac. Tardinha: Saída: 17h15min. da EMEF. Olavo Bilac, via Arroio do 

Lino, até a propriedade de João Darci Guedes, retorna, via Alberi Martinazzo, via Alcido Heidemann, retorna, via EMEF. São 

Jorge, via Bar do Penga, até a propriedade de Aldo Menegassi, retorna, via Propriedade de Hélio Graebner, via Sidinei DeBona, 
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retorna, via Comunidade Nossa Senhora do Caravaggio, via EMEF. Castro Alves, até a EMEF Ordem e Progresso.  O trajeto 

total é de 107 km (manhã, meio-dia e tardinha). Ônibus de no mínimo 40 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá parar para 

embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos e encostos 

revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 10 – Saída: Manhã: 6h30min, do CTG Sentinela do Jacuí, via Cerro da Figueira, via propriedade de Jairo 

Cavalheiro no Cerro da Figueira, via propriedade Nilvio Wendt, até a propriedade de Carlos Killian, retorna, até a esquina 

Goltz, retorna, via Canto do Nuka, via propriedade de Marcílio Kullmann, retorna, via Viveiro Municipal, até a propriedade de 

Ivan Mundt, retorna, via Canto Católico, via EEEB. Willy Roos, via EMEF D. Pedro II, até EMEF. Luiz Germano Poetter. 

Meio Dia: Saída 11h30min. da EMEF. Luiz Germano Poetter, via EMEF D. Pedro II, via EEEB. Prof. Willy Roos, via Canto 

Católico, até a propriedade de Ivan Mundt, retorna, via Viveiro Municipal, via CTG Sentinela do Jacuí, via esquina Goltz, 

retorna, via Cerro da Figueira via propriedade de Jairo Cavalheiro no Cerro da Figueira, até a propriedade Nilvio Wendt, até a 

propriedade de Carlos Killian, retorna, via propriedade de Flávio Albugeri, até a propriedade de Alessandro Kleinert, retorna, 

até a esquina Goltz, retorna, via Canto do Nuka, via propriedade de Marcílio Kullmann, retorna, via Viveiro Municipal, via 

Canto Católico, via EEEB. Willy Roos, via EMEF D. Pedro II, até EMEF. Luiz Germano Poetter. Tardinha: Saída: 

17h15min. da EMEF. Luiz Germano Poetter, via EMEF D. Pedro II, via EEEB. Prof. Willy Roos, via Canto Católico, via 

Viveiro Municipal, via CTG Sentinela do Jacuí, via esquina Goltz, retorna, via Cerro da Figueira via propriedade de Jairo 

Cavalheiro no Cerro da Figueira, via propriedade Nilvio Wendt, até a propriedade de Carlos Killian, retorna, via propriedade de 

Flávio Albugeri, até a propriedade de Alessandro Kleinert, retorna, até o CTG Sentinela do Jacuí.  

O trajeto total é de 92 km (manhã, meio-dia e tardinha). Micro-ônibus de no mínimo 25 lugares. O veículo obrigatoriamente 

deverá parar para embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos 

e encostos revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 11 – Manhã: Saída: 6h30min, da propriedade de Alcides Streck, via propriedade de Ercílio da Costa Linha 

das Flores, retorna, via propriedade Arnaldo Buse Linha das Flores, via Jairo Müller, retorna, via propriedade de Leandro Lenio 

Schmengler, retorna, EMEF. General Osório, Porto Agudo, EMEF. Santos Reis, retorna, via Avenida Concórdia até a EEEB 

Prof. Willy Roos. Meio-Dia: Saída: 11h45min, da EEEB. Prof. Willy Roos, na sede, via Avenida Concórdia, até a EMEF. 

Santos Reis, retorna, via EMEF. General Osório, Porto Agudo, até a propriedade Arnaldo Buse Linha das Flores, via Jairo 

Müller, retorna, via propriedade de Ercílio da Costa Linha das Flores, retorna, via propriedade de Leandro Lenio Schmengler, 

retorna, EMEF. General Osório, Porto Agudo, até a EMEF Santos Reis, via Avenida Concórdia até a EEEB. Prof. Willy Roos.  

Tardinha: Saída: 17h30min, da EEEB. Prof. Willy Roos, via Avenida Concórdia, até a EMEF. Santos Reis, via EMEF. 

General Osório, Porto Agudo, via propriedade Arnaldo Buse Linha das Flores, via Jairo Müller, retorna, via propriedade de 

Ercílio da Costa Linha das Flores, retorna, via propriedade de Leandro Lenio Schmengler, retorna, até a propriedade de Alcides 

Streck. O trajeto total é de 74 km (manhã, meio-dia e tardinha). Ônibus de no mínimo 40 lugares. O veículo obrigatoriamente 

deverá parar para embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos 

e encostos revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 12 – Saída: Manhã: 6h20min, da propriedade de Nestor Crummenauer, via propriedade de Olindo Drescher, 

via propriedade de Erni Stopp até propriedade de Arnoldo Lisner, retorna, até a propriedade de Roberto Drescher, retorna, até a 

propriedade de Jairo Müller, retorna, via EMEF. José de Alencar, via Coxilha do Araçá, até a propriedade de Selma Wendt, 

retorna até a EMEF. Santo Antônio. Meio Dia: Saída 11h30min. da EMEF. Santo Antônio via a propriedade de Jairo Müller, 

retorna, até a propriedade de Roberto Drescher, retorna, até a propriedade de Arnoldo Lisner, retornando, via propriedade de 

Erni Stopp, via propriedade de Olindo Drescher, via propriedade de Nestor Crummenauer, até propriedade de Marizete 

Ferreira, retorna, via EMEF. Castelo Branco, via propriedade de Renato Unfer, retorna, via EMEF. José de Alencar, em Linha 

dos Pomeranos, via Coxilha do Araçá, até a propriedade de Selma Wendt, retorna até a EMEF. Santo Antônio. Tardinha: 

Saída: 17h00min. da EMEF. Santo Antônio via Coxilha do Araçá, até a propriedade de Selma Wendt, retorna, via EMEF. José 

de Alencar, via propriedade de Renato Unfer, retorna, até a propriedade de Jairo Müller, retorna, até a propriedade de Roberto 

Drescher, retorna, via propriedade de Erni Stopp, até a propriedade de Arnoldo Lisner, retornando, via propriedade Olindo 

Drescher, via propriedade de Marizete Ferreira, retorna, até a propriedade de Nestor Crummenauer. O trajeto total é de 106,4 

km (manhã, meio-dia e tardinha). Micro-ônibus com capacidade mínima de 21 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá 

parar para embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos e 

encostos revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 
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ITINERÁRIO 13 – Manhã: Saída: 6h15min, da EMEF Rio Branco, via propriedade de Ilvo Golke, retorna, até a propriedade 

de Pedro da Silva, retorna, via EMEF. Natal, até propriedade de Olvidio Hoffmann, retorna, via propriedade de Rogênio 

Hoffmann, via propriedade de Edenar Luiz Dias, via residência de Gentil Pires, via propriedade da família Fick, até a EMEF. 7 

de Setembro. Meio-Dia: Saída: 11h15min, da EMEF. 7 de Setembro, em Picada do Rio, via propriedade da família Fick, via 

residência de Gentil Pires, via propriedade de Edenar Luiz Dias, via propriedade de Rogênio Hoffmann, via EMEF. Natal, 

estrada geral, via propriedade de Alencar Müller, até propriedade de Gilson Hoppe, retorna, até a estrada geral, via propriedade 

de Ilvo Golke, retorna, até a propriedade de Pedro da Silva, retorna, via EMEF. Natal, até propriedade de Olvidio Hoffmann, 

retorna, via propriedade de Rogênio Hoffmann, via propriedade de Edenar Luiz Dias, via residência de Gentil Pires, via 

propriedade da família Fick, até a EMEF. 7 de Setembro. Tardinha: Saída: 17h15min da EMEF. 7 de Setembro, em Picada do 

Rio, via propriedade da família Fick, via residência de Gentil Pires, via propriedade de Edenar Luiz Dias, via propriedade de 

Rogênio Hoffmann, via EMEF. Natal, até a propriedade de Pedro da Silva, retorna, via propriedade de Alencar Müller, até 

propriedade de Gilson Hoppe, retorna, até a estrada geral até EMEF. Rio Branco. O trajeto é de 108,5 km (manhã, meio-dia e 

tardinha). Micro-ônibus com capacidade mínima de 21 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá parar para embarque e 

desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos e encostos revestidos com 

estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 14 – Manhã: Saída: 6hs, da residência de Alexsander Matte, via propriedade Alisson Binder, via Ferraria 

Raddatz, via propriedade de Sidnei Linhar, via propriedade de Jéferson Cavalheiro, em Linha Coronel Tamarindo, via 

propriedade de Abílio Fiss, via propriedade de Renato Neu, em Linha Boêmia, até propriedade de Gilson Hoppe, retorna, até a 

estrada geral, via propriedade de Darcilo Grellmann, via EMEF. Natal, em Linha Boêmia, EMEF. Arroio Grande, até a EMEF. 

7 de Setembro, em Picada do Rio. Meio-dia: Saída: 11h15min, da EMEF. 7 de Setembro, em Picada do Rio, EMEF. Arroio 

Grande, em Linha Boêmia, EMEF. Natal, via propriedade de Renato Neu, via Escola Farroupilha, via Ferraria Raddatz, via 

propriedade de Alisin Binder, até a propriedade de Alexander Matte, retorna, via via Ferraria Raddatz, via propriedade de 

Jéferson Cavalheiro, via propriedade de Sidnei Linhar, via propriedade de Abílio Fiss, via Marcos Dumke até encruzilhada de 

acesso a propriedade de Láudio Raddatz, até Valdo Stopp, retorna, via EMEF. Rio Branco, via estrada geral, até a EMEF. 7 de 

Setembro, em Picada do Rio. Tardinha: Saída: 17h da EMEF. 7 de Setembro pela estrada geral via propriedade Renato Neu, 

via Paulo Roberto Waccholz, retorna, via propriedade de Abílio Fiss, via Marcos Dumke até encruzilhada de acesso a 

propriedade de Láudio Raddatz, até Valdo Stopp, retorna, via propriedade de Jéferson Cavalheiro, via propriedade de Sidnei 

Linhar, via Ferraria Raddatz, até a propriedade de Rosauro Kobs, retorna, via propriedade Alisson Binder, até a residência 

Alexsander Matte. O trajeto é de 126 Km (manhã, meio-dia e tardinha).  Micro-ônibus de no mínimo 21 lugares. O veículo 

obrigatoriamente deverá parar para embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter 

bancos com acentos e encostos revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 15 – Manhã: Saída: 6h10min, da propriedade de Erni Ivo Mayer, via propriedade de Gelci Kobs, Linha 

Teotônia, via EMEF. Natal, em Linha Boêmia, via EMEF. Arroio Grande, via Capela Rainha dos Apóstolos via propriedade de 

José Flores em Linha São Pedro, retorna, até a propriedade de Cláudio Flores, retorna, via Capela Rainha dos Apóstolos, via 

propriedade de Eldo Kegler, em Linha Boêmia, até a propriedade de Rudi Niemeyer, retorna, até a EMEF. 7 de Setembro, em 

Picada do Rio, até o Cerro da Igreja, propriedade de Vanderlei Doss, retorna, até a EMEF. 7 de Setembro, até a propriedade de 

Dieter Streck, retorna, até EMEF. 7 de Setembro. Meio-Dia: Saída: 11h15min, da EMEF. 7 de Setembro até a propriedade de 

Dieter Streck, retorna, via propriedade de Gelci Kobs, até a propriedade de Erni Ivo Mayer, Linha Teotônia, via EMEF. Natal, 

em Linha Boêmia, via EMEF. Arroio Grande, via Capela Rainha dos Apóstolos via propriedade de José Flores em Linha São 

Pedro, retorna, até a propriedade de Cláudio Flores, retorna, via Capela Rainha dos Apóstolos, via propriedade de Eldo Kegler, 

em Linha Boêmia, até a propriedade de Rudi Niemeyer retorna, até a EMEF. 7 de Setembro, em Picada do Rio, até o Cerro da 

Igreja, propriedade de Vanderlei Doss, retorna, até a EMEF. 7 de Setembro. Tardinha: Saída: 17h15min, da EMEF. 7 de 

Setembro até a propriedade de Dieter Streck, retorna, até o Cerro da Igreja, propriedade de Vanderlei Doss, retorna, até a 

EMEF. 7 de Setembro via propriedade de Eldo Kegler, em Linha Boêmia, até a propriedade de Rudi Niemeyer retorna, via 

Capela Rainha dos Apóstolos, via propriedade de José Flores em Linha São Pedro, retorna, até a propriedade de Cláudio Flores, 

retorna, via Capela Rainha dos Apóstolos, via EMEF. Arroio Grande, via propriedade de Gelci Kobs, Linha Teotônia, até a 

propriedade de Erni Ivo Mayer. O trajeto é de 144,4 km (manhã, meio-dia e tardinha). Micro-ônibus com capacidade mínima 

de 21 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá parar para embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao 

lado que fica a escola, ter bancos com acentos e encostos revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 

(seis) litros. 
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ITINERÁRIO 16 – Saída: Manhã: 6h30min, da propriedade de Edo Losse, até propriedade de Roni Koch, retorna, via 

propriedade de Sérgio Mello na Linha Teotônia, retorna, via Canto Católico até o Seminário Franciscano, retorna, via volta da 

Bolzan, via EMEF Três de Maio, até a EEEB. Willy Roos, retorna até a EMEF. Três de Maio. Meio Dia: Saída 11h30min. da 

EMEF. Três de Maio, via volta do Bolzan, retorna, via EEEB. Prof. Willy Roos, via Canto Católico, via propriedade de Edo 

Losse, até propriedade de Roni Koch, retorna, via propriedade de Sérgio Mello na Linha Teotônia, retorna, via Canto Católico 

até o Seminário Franciscano, retorna, via propriedade de Derli Pileco, retorna, via volta da Bolzan, retorna, até a EMEF. Três 

de Maio. Tardinha: Saída: 17h15min. da EMEF. Três de Maio, via volta da Bolzan, via Canto Católico até o Seminário 

Franciscano, retorna, via propriedade de Derli Pileco, retorna, via propriedade de Sérgio Mello na Linha Teotônia, retorna, via 

propriedade de Ernani Seibert, até propriedade de Roni Koch, retorna, até a propriedade de Edo Losse. O trajeto total é de 107 

km (manhã, meio-dia e tardinha). Micro-ônibus com capacidade mínima de 21 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá 

parar para embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos e 

encostos revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 17 – Manhã: Saída: 06h30min. da propriedade de Alípio Neuenfeldt, via entrada Tato Loch, via propriedade 

de Elgo Raddatz, via Cascata Raddatz, até a EMEF. Rolf Pachaly, retorna, via propriedade de Alípio Neuenfeldt, via Britadeira 

Cassel, via propriedade de Guido Koch, até a propriedade Oswaldo Borth, retorna, via EMEF Três de Maio, via propriedade de 

Sandro Streck até a propriedade de Brazilino de Oliveira, retorna, via EMEF. Três de Maio até a EEEB. Willy Roos. Meio-Dia: 

Saída: 11h45min. da EEEB. Willy Roos, via EMEF. Três de Maio, via propriedade de Alípio Neuenfeldt, via entrada Tato 

Loch, via propriedade de Elgo Raddatz, via Cascata Raddatz, até a EMEF. Rolf Pachaly, até acesso à propriedade de Leonila 

Kesseler, retorna, via propriedade de Alípio Neuenfeldt, via Britadeira Cassel, via propriedade de Guido Koch, até a 

propriedade Oswaldo Borth, retorna, via EMEF Três de Maio, via propriedade de Sandro Streck até a propriedade de Brazilino 

de Oliveira, retorna, até a EMEF. Três de Maio. Tardinha: Saída às 17h15min. da EMEF Três de Maio, via propriedade de 

Sandro Streck até a propriedade de Brazilino de Oliveira, retorna até a EMEF. Três de Maio, via Britadeira Cassel, até a 

propriedade do Sthal, retorna, via propriedade de Guido Koch, até a propriedade Oswaldo Borth, retorna, via propriedade de 

Alípio Neuenfeldt, via entrada Tato Loch, via propriedade de Elgo Raddatz, via Cascata Raddatz, até a EMEF. Rolf Pachaly, 

até acesso à propriedade de Leonila Kesseler, retorna, até a propriedade de Márcio Raddatz, retorna, até a propriedade de Alípio 

Neuenfeldt. O trajeto total é de 87 Km. (Manhã, meio-dia e tardinha). Micro-ônibus com capacidade mínima de 21 lugares. O 

veículo obrigatoriamente deverá parar para embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a 

escola, ter bancos com acentos e encostos revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 18 – Manhã: Saída: 6h00min, da propriedade de Ari Vidal em Cerro dos Camargo, via EMEF Tiradentes, via 

EMEF Princesa Isabel, retorna, até a propriedade de Ari Röpke, retorna, via Arroio da Crema, via EMEF Marechal Rondon, via 

EMEF. Olavo Bilac, até a propriedade de Ernani Martinazzo, retorna, até a propriedade de Darci Martinazzo, retorna, até a 

Usina Hidroelétrica Dona Francisca, retorna, até a EMEF. Olavo Bilac. Meio Dia: Saída: 11h30min, da EMEF. Olavo Bilac 

via EMEF. Marechal Rondon, em Nova Boêmia, via Arroio da Crema, até a propriedade de Ari Röpke, retorna EMEF. Princesa 

Isabel, em Cerro dos Prochnow, retona, até a propriedade Derli Pretzel, retorna, até a propriedade de Ernani Martinazzo, retorna 

até a EMEF. Olavo Bilac. Tardinha: Saída: 17h00min, da EMEF. Olavo Bilac, até a Usina Hidroelétrica Dona Francisca, 

retorna, até a propriedade de Ernani Martinazzo, retorna, via EMEF. Olavo Bilac, via EMEF. Marechal Rondon, em Nova 

Boêmia, via Arroio da Crema, até a propriedade de Ari Röpke, retorna EMEF. Princesa Isabel, em Cerro dos Prochnow, 

retorna, via Derli Pretzel, via EMEF Tiradentes, até a propriedade Ari Vidal em Cerro dos Camargo. O trajeto total é de 124 

km (manhã, meio-dia e tardinha). Micro-ônibus com capacidade mínima de 21 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá 

parar para embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos e 

encostos revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 19 – Saída: Manhã: 6h45min. da Casa Comercial de Nilo Dumke, em Linha dos Pomeranos, via Linha 

Marcondes, via propriedade de Joel Pommerening, até a propriedade dos Drescher, retornando até a Casa Comercial de Nilo 

Dumke, via Gruta dos Índios, até propriedade de Célio Beling, retorna, via propriedade de Joel Machado, retorna,  até a EMEF 

Santo Antônio, via Serraria Unfer, retorna até a EMEF. Santo Antônio, em Linha dos Pomeranos. Meio Dia: Saída: 11h30min, 

da EMEF Santo Antônio, via Linha Marcondes, via propriedade de Joel Pommerening, até a propriedade dos Drescher, 

retornando até a Casa Comercial de Nilo Dumke, via propriedade de Joel Machado, retorna, via Gruta dos Índios, até a 

propriedade de Célio Beling, retorna, via Serraria Unfer, retorna até a EMEF. Santo Antônio, em Linha dos Pomeranos. 

Tardinha: Saída às 17h10min, da EMEF Santo Antônio até a Serraria Unfer, retorna até a Casa Comercial de Nilo Dumke, 
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em Linha dos Pomeranos, via Linha Marcondes, via propriedade de Joel Pommerening, até a propriedade dos Drescher, 

retornando até a Casa Comercial de Nilo Dumke, via Gruta dos Índios, até a propriedade de Célio Beling, retornando até a Casa 

Comercial de Nilo Dumke, em Linha dos Pomeranos. O trajeto é de 115,5 Km (manhã, meio-dia e tardinha). Van ou Kombi 

com capacidade mínima de 12 lugares. O veículo obrigatoriamente deverá parar para embarque e desembarque na mão de 

direção correspondente ao lado que fica a escola, ter bancos com acentos e encostos revestidos com estofados e conter lixeira de 

aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

ITINERÁRIO 20 – Saída: Manhã: 05h00min, da propriedade de Romildo Halberstadt, via propriedade de Arnildo Schott, 

via Sociedade Esportiva Liberdade, via Ferraria Raddatz, via Balneário Doss, até Niquinho Stefenon, em Novo São Paulo, 

retorna, via Volta dos Kesseler, via EMEF Farroupilha, em Linha Boêmia, via EMEF 7 de Setembro, em Picada do Rio, até a 

cidade de Agudo até EEEB Professor Willy Roos. Meio Dia: Saída às 11h45min, da EEEB. Professor Willy Roos, via EMEF 

7 de Setembro, em Picada do Rio, via cerro dos Procknow, até a encruzilhada de acesso a EMEF Princesa Isabel, retorna, via 

EMEF Farroupilha, em Linha Boêmia, via Volta dos Kesseler, via Jorge De Bona até a estrada geral de Linha das Pedras, via 

esquina abaixo da propriedade de Hélio Graebner, via Bar do Penga, via comunidade Caravággio, via Niquinho Stefenon, via 

Balneário Doss, via Ferraria Raddatz, via Sociedade Esportiva Liberdade, via propriedade de Arnildo Schott, até propriedade de 

Romildo Halberstadt. O trajeto é de 114 km (manhã e meio-dia). Micro-ônibus com capacidade mínima de 21 lugares. O 

veículo obrigatoriamente deverá parar para embarque e desembarque na mão de direção correspondente ao lado que fica a 

escola, ter bancos com acentos e encostos revestidos com estofados e conter lixeira de aproximadamente 06 (seis) litros. 

 

1.1. Ano do veículo a ser disponibilizado não superior a 18 (dezoito) anos de fabricação, e que atenda as normas 

estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito e demais normas relativas ao transporte escolar. 

1.2. Os veículos devem estar equipados com espelhos retrovisores ou câmera frontal e de ré, conforme a Resolução 

do Contran n° 226, de 09 de fevereiro de 2007. 

1.3. Fica vedado à Empresa vencedora do presente processo licitatório sub-contratar a execução total ou parcial dos 

serviços para terceiros, sob pena de rescisão por ato unilateral da administração (Art. 78, VI, L. F.  8.666/93);  

1.4. Fica vedado, por parte das empresas Contratadas, a execução de serviços que não sejam objeto do presente 

Edital, como transporte de terceiros.  

1.5. Os veículos, antes de entrarem em serviço, devem ser submetidos à inspeção (trimestral) para a verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança, nos termos da legislação. 

1.6. As inspeções serão realizadas a cada 100 dias, (devendo a primeira ocorrer antes da assinatura do Contrato). A 

primeira vistoria deverá ser realizada na “linha de inspeção”, por empresa acreditada no DENATRAN / INMETRO.  

1.6.1. Após os apontamentos, o Engenheiro Responsável retorna a inspecionar o veículo para verificação das 

adequações feitas acerca dos itens apontados. Esta segunda verificação ocorre na rampa localizada na Secretaria de 

Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, Avenida Voluntários da Pátria, nº 1274, cidade de Agudo/RS, sendo que a empresa 

será credenciada pela Secretaria de Educação e Desporto.  

1.6.2. As demais vistorias serão realizadas na rampa localizada na Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e 

Trânsito e o retorno do Engenheiro Responsável para inspecionar os veículos acerca das adequações feitas, será realizado no 

mesmo local. 

1.7. As inspeções serão realizadas por empresa que possui Engenheiro Mecânico devidamente habilitado no 

CREA/RS, e acreditada no DENATRAN / INMETRO e registrada no CREA/RS, conforme Pesquisa realizada pela Secretaria 

de Educação e Desporto. 

1.8.  As despesas decorrentes das inspeções correrão por conta da empresa Contratada, sendo que este valor já está 

incluso na Planilha de Custos de cada Itinerário.  

 

2 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

2.1. 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 AGUDO – RS 

EDITAL N° 04/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO) 
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AO MUNICÍPIO DE AGUDO-RS 

EDITAL N° 04/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 

ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO E ENDEREÇO) 

 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Pregoeira, 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, exclusivamente, através da apresentação de documento de identificação com 

foto. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1. deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

A) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar: 

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por 

ações; 

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) registro comercial, se empresa individual. 

 

B) se representada por procurador, deverá apresentar: 

b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que conste os 

requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, 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.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos 

necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme 

Anexo I. 
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), 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 um invalida o documento para os fins deste procedimento 

licitatório. 

Observação 3: Os documentos para o credenciamento devem ser apresentados em original, por cópia autenticada 

por tabelião ou por funcionário do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em 

original ou cópia autenticada na forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, condicionados a 

verificação de sua validade e veracidade. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o licitante fazer-se 

representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. Caso não haja representante legal credenciado, a empresa não 

será desclassificada, fica, porém, impedida de participar dos lances nas condições previstas neste edital. 

3.5 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.8, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no 

momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, conforme Anexo II. 

3.5.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.8, deste edital, 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, conforme Anexo II. 
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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, a Pregoeira, inicialmente, receberá os envelopes n°s 01 – PROPOSTA e 02 – 

DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de 

nenhuma licitante retardatária.  

4.3. A Pregoeira realizará o credenciamento das interessadas, 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.      

4.4 – Apresentar declaração de que cumprem os requisitos de habilitação, conforme Anexo III; 

4.5. Os envelopes serão recebidos, protocolados até a data e horário especificado no preâmbulo do edital. A 

seguir, serão abertos e analisados pela Pregoeira, que se necessário, utilizará de auxílio técnico para julgar pela 

classificação ou não da proposta apresentada.  

4.6. Os lances serão iniciados, após a análise das propostas apresentadas, a critério da Pregoeira.  

 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇO: 

a) Proposta financeira, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara e sem rasuras, contendo os seguintes dados: 

número do item, identificação do itinerário, quilometragem total anual, valor por quilômetro e valor total anual, em moeda 

corrente nacional, sem qualquer forma de reajuste, identificação completa do proponente, local e data, nome e assinatura do 

responsável. A proposta poderá ser apresentada no formulário ANEXO IV, fornecido pela Prefeitura. 

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. 

a.1) A proposta financeira poderá ser apresentada na forma eletrônica, através de dispositivo de memória portátil 

(pendrive), a ser gerada no programa disponibilizado no site do Município, na aba Licitações e Contratos – Proposta Eletrônica. 

A empresa deverá efetuar o download do Programa Kit Proposta, e após iniciar a cotação, selecionando o arquivo 

disponibilizado junto ao Edital. 

a.1.1) A proposta eletrônica agiliza o trabalho no dia da sessão, uma vez que possibilita a importação dos dados 

diretamente para o sistema gerenciador do pregão presencial. 

a.1.2) Este programa possibilita a impressão desta proposta formulada eletronicamente. Desta forma, vossa empresa 

poderá utilizar esta, não necessitando formular proposta distinta, sendo que a mesma deverá estar devidamente assinada. 

a.1.3) O pendrive será devolvido à empresa licitante, após a transferência dos dados da sua proposta. 

a.1.4) A apresentação da proposta eletrônica não dispensa a apresentação da proposta física, devidamente assinada. 

a.2) As empresas licitantes deverão apresentar, juntamente com sua proposta financeira, a planilha de custos de cada 

itinerário cotado. 

a.3) Encerrada a fase de lances, a empresa detentora do menor preço, deverá apresentar nova proposta ajustada ao 

lance, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) dia útil. 

             a.4) No Preço deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas 

de manutenção, seguros, que correrão por conta da licitante vencedora. 

a.5)  Em se tratando de Cooperativas, será acrescido para fins de julgamento da proposta a  contribuição de 15% ao 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social sobre o valor total orçado, atendendo ao disposto no artigo 22 da Lei Federal nº 

8.212/91;  

b) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas conforme § 3º do Artigo 64 da Lei Federal 

8.666/93 e posteriores alterações; 

5.1. Caso a empresa proponente não identifique na proposta financeira o prazo constante na letra “b” do item 5, será 

considerado como aceito o especificado no mesmo. 

5.2. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço total por quilômetro rodado maior que os 

valores fixados na tabela abaixo e nas Planilhas que passam a fazer parte integrante do presente Edital: 

ITINERÁRIO VALOR MÁXIMO ITINERÁRIO VALOR MÁXIMO ITINERÁRIO VALOR MÁXIMO 

01 R$ 5,88 08 R$ 5,60 15 R$ 4,20 

02 R$ 5,18 09 R$ 5,50 16 R$ 4,90 

03 R$ 4,66 10 R$ 5,15 17 R$ 5,55 

04 R$ 5,46 11 R$ 5,95 18 R$ 4,45 

05 R$ 5,10 12 R$ 4,95 19 R$ 4,80 
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06 R$ 6,20 13 R$ 5,05 20 R$ 4,75 

07 R$ 5,80 14 R$ 4,65  

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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 da autora da 

proposta classificada de maior preço, e os demais, em ordem decrescente de valor, até a proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da 

ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida à 

ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 1 min (um minuto) para apresentar nova proposta. 

6.5.2. A ordem para abertura dos itens para lances será definida por meio de sorteio 

público, a ser realizado durante a sessão do pregão. 

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

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 

constantes no item 15 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, 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. 

6.9. 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 a Pregoeira negociar diretamente com a proponente para que seja 

obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as licitantes manifestarem 

seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado a Pregoeira 

verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, 

decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. 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 e seja compatível com o preço de mercado. 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a)   não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b)   forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

                                 c)    afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5; 

                                 d)   contiverem opções de preços alternativos ou que 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. 

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

6.15.  Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei 

Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as 

empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 

empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor 

valor. 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
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a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será 

convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor 

preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não 

apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, 

empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 6.16 

deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 

inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

6.19. 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. 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca 

do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações e Contratos deste Município, conforme subitem 18.4 

deste edital. 

6.21. 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. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO: 

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE N° 02, os seguintes 

documentos: 

             7.1.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo ser 

atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação de proposta; 

a.1) A empresa que não possuir o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, por não ter um ano de 

funcionamento, deve apresentar o Balanço de Abertura, devidamente atualizado. 

b) Certidão de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 

90 (noventa) dias da data designada para a data fixada do documento. 

 

7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

b) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN 

(Certidão Conjunta Negativa).  

c) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento 

licitante; 

d) Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, disponível em www.tst.jus.br/certidao; 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

7.3. Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 

Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, conforme Anexo V; 

7.4. Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, combinado ao 

inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93, de que não possui no quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme Anexo VI. 

7.5 - Declaração explícita e formal da disponibilidade dos veículos, quando da assinatura do contrato, os quais não 

poderão exceder a 18 (dezoito) anos da data da fabricação, possuir bancos com acentos e encostos revestidos com 

http://www.tst.jus.br/certidao
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estofado, lixeira de metal e motoristas capacitados necessários ao cumprimento do objeto licitado, de acordo com o número de 

linhas que irá participar, devidamente assinado pelo representante legal da empresa participante. Entende-se por declaração 

explícita e formal da disponibilidade de veículos, que a empresa deverá declarar sob as penas da Lei, que possui veículos 

adequados e motoristas capacitados e habilitados para efetuarem o transporte escolar, que tenham sido aprovados em curso 

especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN e em curso de treinamento de prática em situação de risco, 

conforme Anexo VII; 

7.6 - Termo de vistoria e comparecimento (Atestado de Visita) efetuado obrigatoriamente pelo proprietário da 

empresa ou seu procurador, que deverá ser requisitado junto a Secretaria Municipal de Educação e Desporto, em até 24 

(vinte e quatro) horas anteriores à data de entrega das propostas, conforme modelo constante no ANEXO VIII; 

7.7. Os documentos constantes dos itens 7.1 a 7.6, deverão ter validade, conforme o caso, para a data de abertura do 

Pregão Presencial, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do município ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original ou cópia autenticada na forma acima 

prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, condicionados a verificação de sua validade. 

 7.8. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5.1, que possuir 

restrição em qualquer dos documentos previstos no item 7.2, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de 

nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 

vencedora do certame. 

7.8.1. 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 pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

7.8.2. Ocorrendo a situação prevista no item 7.8, a sessão do pregão será suspensa, podendo a Pregoeira fixar, desde 

logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de 

acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.8.3. O benefício de que trata o item 7.8 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da 

apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.8.4. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.8, implicará na inabilitação do licitante e a 

adoção do procedimento previsto no item 15 deste edital. 

7.9. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a 

contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

inutilização do envelope. 

 

8 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

8.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não houver recurso. 

8.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da 

adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela Pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

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 05 (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 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 

daquele que houver dado causa à demora. 

 

10 - DOS PRAZOS: 

10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, convocará a vencedora para, em 02 (dois) dias úteis, 

assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
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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. Para assinatura do Contrato a empresa deverá satisfazer, mediante apresentação de documentos, todas as 

exigências previstas nos itens 12, 13 e 14 do presente Edital. 

 

11 – DO CONTRATO:  

 11.1. O contrato a ser firmado com o(s) vencedor(es) da licitação terá vigência a contar da assinatura do mesmo  até o 

dia 31 de dezembro de  2020;   

11.2. Sem prejuízo de plena responsabilidade da contratada, todos os serviços serão fiscalizados pelo Município, 

através da Secretaria de Educação e Desporto, a qualquer hora: 

11.3. A contratada prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se 

obrigam a atender, prontamente, mantendo no local do serviço a supervisão necessária, tendo um representante ou preposto 

com poderes para tratar com o Município; 

11.4. No caso de recusa no atendimento de qualquer reclamação, independentemente das sanções cabíveis, o 

Município poderá confiar a outrem os serviços reclamados e não executados, notificando previamente a contratada, 

descontando o seu custo, de uma só vez, no primeiro pagamento subseqüente, sem que a mesma possa impugnar seu valor; 

11.5. A contratada assumirá inteira responsabilidade por todos os prejuízos que venham dolosa ou culposamente 

prejudicar o Município, quando da execução dos serviços; 

11.6. Havendo outras infrações por parte da empresa contratada, o Município aplicará as demais penalidades previstas 

na Lei 8.666/93 e posteriores alterações; 

11.7. Todas as despesas decorrentes da contratação, bem como encargos trabalhistas, previdenciários e tributários 

decorrentes da execução do contrato, fica exclusivamente a cargo do licitante, cabendo-lhe, ainda, inteira responsabilidade por 

quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas os seus empregados, quando em serviço, bem como quaisquer danos ou 

prejuízos porventura causados a terceiros e ao Município; 

11.8. O Município se reserva o direito de alterar o horário dos serviços, de acordo com a sua conveniência e a qualquer 

tempo, durante a vigência do contrato. Os serviços serão executados nos itinerários indicados no item 1 do presente Edital. 

Entretanto, se na vigência do contrato ocorrer mudança de horário, ficará a empresa obrigada a executá-los; 

11.9. Do contrato a ser assinado com o vencedor da licitação constarão, além das cláusulas consignadas anteriormente, 

as demais cláusulas necessárias previstas no art. 55 da Lei 8.666/93, e as possibilidades de rescisão do contrato, na forma 

determinada nos art. 77 a 79 da referida Lei. 

 

12 – DAS NORMAS DE TRÂNSITO APLICÁVEIS: 

12.1. Os veículos colocados à disposição dos serviços contratados deverão atender a todas as exigências da legislação e 

regulamentos de trânsito, atuais ou que venham a ser exigidas pelos órgãos normatizadores, principalmente as relativas ao 

transporte de escolares, em especial:  

12.1.1. Pintura de faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura, à meia altura em toda a extensão das partes 

laterais e traseira da carroçaria pintada na cor amarela, com os dizeres “ESCOLAR”, em preto, sendo que, em caso de veículo 

de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

12.1.2. Registro como veículo de passageiros; 

12.1.3. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo – TACÓGRAFO; 

12.1.4. 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; 

12.1.5. Cintos de segurança em número igual a lotação; 

12.1.6. Pneus em condição de segurança; 

12.1.7. Sistema de sinalização do veículo em perfeito estado; 

12.1.8. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 

 

13 – CONDUTORES E HABILITAÇÃO: 

O condutor do veículo destinado ao transporte escolar deverá satisfazer os seguintes requisitos mediante apresentação 

dos seguintes documentos junto a Secretaria Municipal de Educação e Desporto: 

13.1. Comprovar idade superior a 21 anos; 

13.2. Carteira Nacional de Habilitação na categoria mínima D ou E;  
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13.3. Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal relativa aos crimes de homicídio, roubo, furto, estupro e 

corrupção de menores fornecida pelo FORO local;  

13.4. Declaração expedida pelo DETRAN que o profissional que fará os serviços não cometeu nenhuma infração grave 

ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses, conforme prevê o Art. 138, do Código 

Nacional de Trânsito; 

13.5. Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN (resolução 57/98); 

13.6. Fotocópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de vinculo empregatício entre o condutor e a empresa 

prestadora do serviço devendo obrigatoriamente ser a carteira de trabalho devidamente assinada; 

13.7. Os condutores do transporte escolar deverão freqüentar os cursos, treinamentos, palestras e similares promovidos 

pela Contratante, sempre que solicitados. 

13.8. Em caso de haver substituição do motorista titular por qualquer motivo que seja, a empresa responsável deverá 

no prazo máximo de 03 (três) dias apresentar a documentação do presente item referente ao novo profissional. 

 

14 – REGISTRO, LICENCIAMENTO E DOCUMENTOS GERAIS DO VEÍCULO: 

A empresa contratada deverá manter a disposição da fiscalização da Contratante os documentos a seguir relacionados, 

bem como procedimento de identificação do veículo mencionados no presente item. 

14.1. Afixação de inscrição indicativa de lotação permitida em local visível; 

14.2.  CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo; 

14.3. Comprovante de pagamento do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA; 

14.4. Comprovante de pagamento do Seguro Obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 

terrestres.   

14.5. Comprovante de efetivação do seguro complementar aos passageiros (cópia da apólice), nos valores mínimos 

descritos no ANEXO IX, com comprovante de pagamento da 1ª parcela ou a totalidade da apólice. 

14.6. Submeter os veículos a inspeções trimestrais para verificação dos equipamentos obrigatórios, de segurança e 

mecânica geral, devendo a primeira ocorrer antes da assinatura do Contrato. As inspeções serão realizadas na rampa localizada 

na Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, Avenida Concórdia nº 1274, cidade de Agudo/RS, sendo que a 

empresa será credenciada pela Secretaria de Educação e Desporto.  

14.6.1. A Secretaria de Educação e Desporto comunicará às empresas a data e horário da inspeção para que a mesma 

seja acompanhada por integrantes da Secretaria bem como da Comissão de Fiscalização nomeada pelo Prefeito Municipal;  

14.6.2. As inspeções deverão ser realizadas por empresas que possuam Engenheiro Mecânico devidamente habilitado e 

credenciado junto ao DAER. 

14.6.3. As despesas decorrentes das inspeções correrão por conta da empresa Contratada. 

 

15 - DAS PENALIDADES: 

15.1. 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 5 (cinco) 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 3 

anos e multa de 8% 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; 
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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. 

15.2. As demais penalidades estão descritas no Decreto 06/2010 e seu Anexo, conforme Anexo IX. 

15.3. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

15.4. 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. 

 

16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento será mensal, sempre até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante 

apresentação dos seguintes documentos: 

16.1. Nota Fiscal de prestação de serviços constando a quilometragem mensal percorrida (especificando à quantos 

viagens se refere), preço por quilômetro rodado e valor total, número do contrato, mês de referência, identificação da retenção 

para o INSS, conforme o caso;  

16.1.1. Para fins de retenção previdenciária e de ISSQN, a empresa que é OPTANTE do SIMPLES NACIONAL, tanto 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar comprovante ou declaração do contador especificando 

em qual anexo de retenções se enquadra e em qual alíquota se encontra para a contribuição.  

16.2. Comprovação dos salários pagos a seus empregados, obedecidas as faixas salariais da categoria e a comprovação 

de recolhimento do INSS, FGTS e demais encargos incidentes; 

16.3. Apresentação dos discos de tacógrafo utilizados durante o mês correspondente a prestação do serviço, 

devidamente identificados/preenchidos, os quais permanecerão sob guarda da Secretaria Municipal de Educação e Desporto.   

16.4. Declaração expedida pelo DETRAN que o profissional que realiza os serviços não cometeu nenhuma infração 

grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante o mês correspondente aos serviços; 

16.5. Comprovação do pagamento de parcela da apólice de seguro exigida no item 14.5; 

16.5.1. Caso a empresa efetuou a quitação total da apólice e apresentou o comprovante quando da assinatura do 

contrato, a mesma fica dispensada da apresentação do comprovante mensalmente. 

 16.6. Caso ocorra atraso no pagamento por parte da contratante incidirá juros de 1% (hum por cento) a cada trinta dias 

sobre o valor em atraso. 

 

17 – 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, nos mesmos percentuais 

fixados na planilha de custos de cada itinerário fornecida pelo MUNICÍPIO. 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

18.1. É facultado a Pregoeira oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências 

destinadas a esclarecer, ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar originalmente da proposta. 

18.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com 

o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

18.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se 

o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93. 

            18.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados a Pregoeira, até 03 (três) 

dias úteis à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico licita@agudo.rs.gov.br 

18.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor. 

18.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA. 

18.7. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data 

mencionada no Item 1, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, 

independentemente de nova comunicação. 

18.8 - As despesas da presente Licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias e recursos: 

Secretaria Dotação Recurso Categoria  

 3330 020 Educação Infantil 
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Educação e Desporto 

3331 031 

3332 1081 

3333 1084 

3337 020 

Ensino Fundamental 

3338 031 

3339 1055 

3340 1081 

3341 1084 

3344 1055 

Ensino Médio 3345 1084 

8073 1084 

 

18.9. O Município de AGUDO - RS se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em 

parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

18.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Agudo - RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da 

presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados. 

18.11. Integram este Edital de Pregão Presencial: 

ANEXO I – Credenciamento;  

ANEXO – II - Declaração de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Cooperativa,        

conforme Lei Complementar 123/2006. 

ANEXO III – Declaração de cumprimento de requisitos de habilitação; 

ANEXO IV – Proposta Financeira; 

ANEXO V – Declaração de Idoneidade; 

ANEXO VI – Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 

ANEXO VII – Declaração de disponibilidade de veículos; 

ANEXO VIII- Atestado de Visita; 

ANEXO IX – Valores mínimos a serem assegurados; 

ANEXO X – Decreto 06/2010 e Anexo. 

ANEXO XI – Minuta de Contrato; 

 

18.12. Fazem parte integrante do presente Edital as planilhas de custos dos itinerários 01 ao 20. 

 

 

Agudo, 14 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

ITAMAR JOSÉ PUNTEL 

Prefeito Municipal em Exercício  
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ANEXO I 

EMPRESA: 

 

CNPJ/MF N° 

 

ENDEREÇO: 

 

CREDENCIAMENTO 

 

Pelo presente credenciamos o (a) Sr. (a)  ............................................................................, portador da Cédula de 

Identidade n° .............................., expedida pela ..................., CIC N°....................................., residente e 

domiciliado à Av./Rua......................................., nº........., Bairro......................., Município...................................., 

UF.........., CEP..................................., para participar em procedimento licitatório, consistente no PREGÃO 

PRESENCIAL EDITAL  N° 04/2020, podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz 

respeito aos interesses da representada. 

 

 

   

 

________________________,  __ de ______________________   de 2020. 

 

 

 

Representante legal (NOME/CARGO/ASSINATURA) 

 

 

 

 

 

 

ANEXAR LADO DE FORA ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA 
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ANEXO II 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO – RS 

 

PREGÃO PRESENCIAL – EDITAL Nº 04/2020 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA,  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVA 

 

 

 

A empresa ....................................................................................., inscrita no CNPJ nº 

............................................................., estabelecida na ....................................................................., por 

intermédio de seu(ua) contador(a), Sr(a). .............................................................., portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ...................................., CPF.: .......................................................................... e CRC nº 

..........................................., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da lei, que 

esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

(      )   MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006; 

 

(      ) COOPERATIVA, com receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil 

reais), e gozarão dos benefícios previstos nos Art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

 

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do Art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

 

............................................., xx de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2020. 

 

 

__________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contador(a) 

 
 

 

ANEXAR LADO DE FORA ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA: 

 

CNPJ/MF N° 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, que atendemos todos os requisitos de habilitação do 

processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial, Edital nº 04/2020. 

 

  

 

 

             Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

              ..........................................., em........de..........................de 2020. 

 

 

 

 

 

 

  

 Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXAR LADO DE FORA ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA 
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ANEXO IV 

QUADRO DISCRIMINATIVO DOS SERVIÇOS LICITADOS – EDITAL Nº 04/2020. 

PROPOSTA FINANCEIRA 

ITEM ITINERÁRIO KM TOTAL ANUAL VALOR KM - R$ 
VALOR TOTAL 

ANUAL  

01 ITINERÁRIO 01 16.340   

02 ITINERÁRIO 02 21.400   

03 ITINERÁRIO 03 28.200   

04 ITINERÁRIO 04 22.040   

05 ITINERÁRIO 05 18.740   

06 ITINERÁRIO 06 20.600   

07 ITINERÁRIO 07 19.080   

08 ITINERÁRIO 08 17.200   

09 ITINERÁRIO 09 21.400   

10 ITINERÁRIO 10 18.400   

11 ITINERÁRIO 11 14.800   

12 ITINERÁRIO 12 21.280   

13 ITINERÁRIO 13 21.700   

14 ITINERÁRIO 14 25.200   

15 ITINERÁRIO 15 28.880   

16 ITINERÁRIO 16 21.400   

17 ITINERÁRIO 17 17.400   

18 ITINERÁRIO 18 24.800   

19 ITINERÁRIO 19 23.100   

20 ITINERÁRIO 20 22.800   

VALOR TOTAL  

 

____________, ____ de _______________ de 2020. 

  Razão Social: _________________________________________________________________ 

 

  CNPJ: _____________________________________   Telefone: _______________________ 

 

Nome Responsável: __________________________      Assinatura: _____________________ 
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ANEXO V 

EMPRESA: 

 

CNPJ/MF N° 

 

ENDEREÇO: 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

  Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. Não havendo fatos impeditivos de nossa participação no PREGÃO 

PRESENCIAL, EDITAL n° 04/2020. 

 

 

  Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

__________________ ,___ de_____________________ de 2020. 

 

 

 

 

 

Representante legal 
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ANEXO VI 

 

EMPRESA: 

 

CNPJ/MF N° 

 

ENDEREÇO: 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, 

de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 Razão Social: 

 

 ..........................................., em........de..........................de 2020. 

 

 

 

 

  

 Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa.  
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ANEXO VII 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

A empresa ..................., inscrita no CNPJ sob nº ..............., com sede na ....................., município 

de ............./...., neste ato representada pelo seu ......................... Sr. ..............................., DECLARA sob as 

penas da Lei, que, quando da assinatura do contrato, terá veículos que não excedem 18 (dezoito) anos da 

data de fabricação  e possuem bancos com acentos e encostos revestidos com estofado, lixeiras de metal e 

motoristas capacitados e habilitados para efetuarem TRANSPORTE ESCOLAR, sendo os mesmos 

aprovados em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN e em curso de 

treinamento de prática em situação de risco, de acordo com o número de linhas para as quais participara 

no Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presencial,  Edital nº 04/2020.    

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

__________________ ,___ de_____________________ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

                                                 __________________________________________ 

Representante legal 
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ANEXO VIII 

 

 

 

ATESTADO DE VISITA 

 

 

 O Município de Agudo/RS, através da Secretaria de Educação e Desporto, ATESTA, em 

atendimento ao Edital nº 04/2020 – Pregão Presencial e sob as penas da Lei, que a empresa 

_____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________, com sede na 

Rua _________________________________________, nº ______, cidade de 

_______________________, por meio do Sr. ______________________, CPF nº _____________, 

visitou os itinerários _______________ indicados no objeto do Edital, ficando ciente de todas as 

condições em que deverá prestar os serviços de transporte escolar. 

 

 

 

 

     ___________________, ____ de _____________ de 2020.      

 

 

 

     _______________________________________________ 

     Nome: ............................................ 

     Cargo: ............................................ 

     Secretaria de Educação e Desporto 

 

 

 

 

Nome responsável pela empresa: _______________________________________ 

 

Assinatura responsável pela empresa: ___________________________________ 
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ANEXO IX 

 

 
 

 

VALORES MÍNIMOS A SEREM ASSEGURADOS 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 2020 

 

ALUNOS 

 

Cobertura: 

Danos Materiais e Danos Corporais Transportados: R$ 2.800.000,00 

Danos Morais Transportados: R$ 200.000,00 

Acidentes Pessoais Passageiros: Morte: R$ 50.000,00 

Acidentes Pessoais Passageiros: Invalidez Permanente: R$ 50.000,00 

 

 

 

MOTORISTA 

 

Cobertura: 

Acidentes Pessoais Passageiros: Morte: R$ 50.000,00 

Invalidez Permanente: R$ 50.000,00 

 

 
 
 
 
OBS.: Alunos devem ser assegurados com idade a partir de 04 (quatro) anos. 
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ANEXO X 

 

DECRETO N.º 006/2010 

 

APROVA O REGULAMENTO  DO TRANSPORTE 

ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AGUDO.        

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AGUDO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 

139, da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,  

 

DECRETA: 

 

        Art. 1.° Fica aprovado o anexo Regulamento do Transporte Escolar do Município de Agudo, que dispõe sobre o transporte 

escolar prestado diretamente ou contratado pelo Município. 

Parágrafo único. A disciplina do transporte escolar operado sob regime de fretamento será objeto de 

regulamento específico, aplicando-se, no que couber, as disposições constantes nesse Decreto. 

 

        Art. 2.° Compete à Secretaria Municipal da Educação e Cultura ou outro órgão técnico que vier a substituí-la, por 

delegação do Chefe do Poder Executivo Municipal, a edição dos atos e disposições complementares necessários à aplicação 

desse Regulamento. 

 

        Art. 3.° Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO, aos 14 de janeiro de 2010; 152º da Colonização e 50º da Emancipação. 

 

 

 

 

       ARI ALVES DA ANUNCIAÇÃO 

                  Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e publique-se. 

 

CLÓVIS FERNANDO FICK 

Secretário da Administração, Interino 
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ANEXO 

REGULAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AGUDO/RS 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1.° As disposições constantes desse Regulamento devem ser observadas na prestação do serviço de transporte 

escolar realizado diretamente pelo Município, com veículos e servidores próprios e pelos prestadores de serviços contratados. 

§ 1.º O conteúdo desse Regulamente deve ser anexado aos editais de licitação para a contratação de transporte escolar, 

através de cópia integral ou transcrição das disposições. 

§ 2.º Também deve ser dado conhecimento do teor deste Regulamento a todos os servidores envolvidos com a 

execução ou controle do transporte escolar. 

Art. 2.° A Secretaria Municipal da Educação e Cultura fica responsável pela execução do transporte escolar, devendo, 

para tanto, coordenar os trabalhos a serem realizados pelos diferentes servidores envolvidos na execução ou fiscalização dos 

serviços, independentemente de lotação dos mesmos. 

Art. 3.° Igualmente compete à Secretaria Municipal da Educação e Cultura propor a atualização ou alteração do 

conteúdo desse Regulamento, em decorrência de legislação ou atos normativos a serem observados, ou mediante outras razões 

de interesse público. 

 

CAPÍTULO II 

DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

   Art.  4.º  O serviço de transporte escolar deve ser adequado, atendendo plenamente aos usuários, nos termos desse 

regulamento e sem prejuízo de outras exigências expressas no processo licitatório e nas normas pertinentes. 

Art. 5.° Serviço adequado é o que satisfaz as condições de continuidade, regularidade, atualidade, segurança, higiene, 

cortesia e  eficiência na sua prestação. 

§ 1.° Para o fim do disposto nesse artigo, considera-se: 

I – continuidade, a prestação dos serviços com a observância rigorosa do calendário letivo, das datas, dos turnos e dos 

trajetos dispostos para o transporte escolar, sem interrupção ou suspensão;  

II – regularidade, a observância dos horários dispostos para cada trajeto do transporte escolar;  

III – atualidade, a modernidade das técnicas, dos veículos, dos equipamentos e das instalações, conforme os padrões 

mínimos exigidos em edital e regulamento e a sua conservação; 

IV – segurança, a prestação do serviço com a adoção de todas as medidas preventivas para o adequado funcionamento 

dos veículos, com manutenção e equipamentos de segurança adequados, a condução dos veículos com a observância das 

normas de trânsito, com toda a prudência e perícia requeridas para as condições peculiares dos trajetos e dos usuários 

transportados e a orientação e acompanhamento dos usuários no embarque, na viagem e no desembarque; 

V – higiene, a limpeza permanente dos veículos e o asseio dos condutores e acompanhantes, bem como a manutenção 

dos equipamentos em condições de higienização; 

VI – cortesia, o atendimento e acompanhamento dos usuários e demais agentes públicos envolvidos com o transporte 

escolar de forma atenciosa, solícita, educada e prestativa, com especial atenção aos aspectos de segurança; 

VII – eficiência, o atendimento de todas as obrigações dispostas em editais, em contratos, nos regulamentos e nas 

demais normas jurídicas aplicáveis, assim como as ordens dos agentes públicos responsáveis, com observância dos prazos, dos 

quantitativos e dos qualitativos exigidos.   

§ 2.° Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio 

aviso, quando: 

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança dos veículos; e, 

II – por outras razões de relevante interesse público, motivadamente justificadas à Administração. 

 

CAPÍTULO III 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

Art. 6.° São direitos dos usuários, sem prejuízo de outras exigências expressas em licitação, nos regulamentos ou 

decorrentes de legislação superior: 

I - receber serviço adequado; 

II - receber do Município e dos prestadores contratados informações para a defesa de interesses individuais ou 

coletivos; 

III – protocolar, por escrito ou comunicação verbal reduzida a termo, às autoridades competentes, os atos ilícitos ou 

irregularidades de que tenham conhecimento, decorrentes do serviço prestado pelo Município ou por terceiros contratados; 

IV – obter informações e documentos sobre os veículos, condutores e acompanhantes, com o objetivo de acompanhar 

a adequação às normas legais e regulamentares exigidas para o transporte escolar, bem como sobre os trajetos, horários e outras 

exigências a serem garantidas aos usuários. 

V - oferecer sugestões de melhoria dos serviços, mediante protocolo ou através de telefone. 
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§ 1.º Para o exercício do direito dos usuários, os pais dos alunos ou responsáveis legais podem representar junto ao 

Poder Público Municipal, mediante identificação constante de nome, número de cadastro de pessoa física ou documento 

equivalente e endereço residencial; 

§ 2.º As denúncias de ilegalidades ou outras infrações dos condutores e demais envolvidos no transporte escolar, 

quando não apresentadas por escrito e assinadas, devem ser reduzidas a termo e assinadas pelos pais ou responsáveis.   

§ 3.º São atribuídos aos usuários todos os direitos e deveres contidos na Lei n.° 8.078, de 11 de setembro de 1990 e no 

Código Civil Brasileiro, desde que pertinentes ao serviço prestado, bem como aqueles previstos no Regulamento e na legislação 

aplicáveis. 

Art. 7.° O benefício do transporte escolar é garantido aos usuários de área rural, residentes em moradias localizadas a 

uma distância mínima de 2 (dois) quilômetros das respectivas escolas, admitindo-se exceções a essa distância quando sobrarem 

vagas nos veículos. 

§ 1.º Excepcionalmente, o Município pode determinar que o transporte escolar seja disponibilizado até a residência 

dos usuários nas seguintes situações, atestadas pelos serviços de saúde do Município: 

I – por motivo de doença;  

II – para portadores de necessidades especiais. 

 § 2.º O direito ao serviço é garantido exclusivamente no transporte destinado ao ensino regular, nos turnos e escolas 

em que os usuários estejam matriculados e, excepcionalmente, em turno diverso, quando solicitado pela escola, para atividades 

de reforço pedagógico e atividades afins, quando houver vaga nos veículos, sendo vedada a sua utilização para outros objetivos 

de natureza pessoal; 

§ 3.º Na hipótese do usuário optar por matrícula em escola diversa da indicada pela Secretaria de Educação, o usuário 

perderá o direito à utilização do transporte escolar. 

§ 4.º Os pais ou responsáveis devem acompanhar os usuários até os locais de embarque e desembarque cuja distância 

é de até dois quilômetros contados da residência. 

Art. 8.° Fica proibido o transporte de passageiros juntamente com os escolares, salvo autorização prévia e expressa do 

Município, fundamentada no interesse público. 

Parágrafo único. Constitui exceção ao disposto no presente artigo o transporte de servidores ou contratados 

encarregados da segurança dos escolares, os fiscais no exercício da fiscalização do transporte escolar e outros agentes públicos, 

nos termos de lei municipal. 

Art. 9.
o
  Sempre que o Poder Público entender necessário, poderá determinar a fixação de material impresso, nos 

veículos do transporte próprios ou contratados, com o fim de divulgar os direitos e obrigações dos usuários. 

Art. 10. São obrigações dos usuários, sem prejuízo de outras exigências expressas em regulamento, nas licitações ou 

decorrentes de legislação superior: 

I – freqüentar as escolas e utilizar o transporte indicado pela Secretaria de Educação; 

II - contribuir para a conservação dos bens públicos ou privados utilizados na prestação dos serviços; 

III- cooperar com a limpeza dos veículos; 

IV- comparecer aos locais e horários indicados pelo Município, para o embarque e desembarque; 

V - cooperar com a fiscalização do Município; 

VI – ressarcir os danos causados aos veículos; 

VII – acatar todas as orientações emanadas da fiscalização, dos condutores, dos acompanhantes designados pelo 

Município e dos demais agentes públicos responsáveis. 

§ 1.º Os pais ou responsáveis devem acompanhar os estudantes até o local de embarque e aguardar no local do 

desembarque do transporte escolar, sob pena de responsabilização por omissão. 

§ 2.º Os atos dos usuários que importarem no descumprimento de suas obrigações serão comunicados aos pais ou 

responsáveis para as devidas providências. 

§ 3.º Quando a natureza dos atos impuser, além da comunicação aos pais ou responsáveis, a Administração dará 

ciência dos fatos ao Conselho Tutelar para as devidas providências cabíveis. 

§ 4.º Quando os atos importarem em prejuízos ao patrimônio público, a Administração notificará os pais ou 

responsáveis sobre o ocorrido e procederá à cobrança administrativa ou judicial do montante devido, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa em processo administrativo, conduzido pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

CAPITULO IV 

DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 

Art. 11.  Os veículos utilizados no transporte escolar deverão apresentar todas as condições exigidas pela legislação e 

atos regulamentares de trânsito, especialmente as exigidas para o transporte de escolares e de passageiros. 

§ 1.° São exigências para o transporte escolar, sem prejuízo de outras obrigações regulamentares e normativas: 

I – registro como veículo de passageiros, emitido pelo órgão estadual, constante no CRLV; 

II – inspeção trimestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 

III - autorização do órgão estadual para o transporte de escolares, fixada em local visível na parte interna do veículo, 

com inscrição da lotação permitida; 
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IV - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão 

das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria 

pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

V – equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 

VI – 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; 

VII – cintos de segurança em número igual à lotação; 

VIII – alarme sonoro de marcha a ré. 

§ 2.° Os veículos de trajetos com usuários portadores de necessidades especiais, terão exigências específicas fixadas 

em edital, compreendendo, quando necessário, elevador de acesso aos veículos, portas de largura especial, assentos dotados de 

adaptações, suportes de apoio e todos os demais necessários. 

§ 3.° O Município poderá determinar a padronização visual dos veículos utilizados no transporte escolar, bem como 

ordenar a fixação de informações relativas ao itinerário e horários a serem percorridos pelos veículos. 

§ 4.° A Administração poderá proceder a novas exigências relativas às condições de segurança, higiene e comodidade 

dos usuários ou para atender a outras razões de interesse público. 

Art. 12.  O Município fixará em edital, quando conveniente, idade máxima dos veículos empregados na prestação do 

transporte escolar. 

Parágrafo único.  Independentemente do ano de fabricação, o Município poderá recusar qualquer veículo 

disponibilizado para o transporte, se constatado, mediante vistoria, que compromete a segurança, o conforto ou a confiabilidade 

da prestação adequada dos serviços, bem como por inobservância das especificações técnicas exigidas pela legislação aplicável 

ou pelo Município. 

Art. 13.  Os veículos de transporte escolar, antes de entrarem em serviço, devem ser submetidos à inspeção trimestral 

para a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, nos termos da legislação. 

§ 1.º Na ausência de regulamentação específica para a inspeção trimestral, o Município indicará os critérios a serem 

observados para o atendimento desse artigo. 

§ 2.º O Município poderá adotar sistema de credenciamento para os estabelecimentos que atendam as exigências 

técnicas para a inspeção trimestral, com o acompanhamento e responsabilidade técnica obrigatória de engenheiro mecânico. 

§ 3.º Adicionalmente à exigência da inspeção trimestral, os veículos serão inspecionados pelo Município para a 

verificação do cumprimento das demais exigências dispostas nesse regulamento, no edital de licitação e nos contratos e, em 

especial, quanto aos aspectos de segurança, higiene, conservação e comodidade aos usuários. 

§ 4.° A avaliação de segurança deverá considerar o sistema de freios, direção, suspensão, cintos de segurança, 

tacógrafo e todos os demais itens julgados necessários e será objeto de laudo circunstanciado, conforme modelo a ser 

especificado pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura; 

§ 5.° A avaliação das condições de higiene deverá considerará o estado de conservação dos equipamentos e a 

possibilidade de higienização satisfatória, com a emissão de laudo circunstanciado; 

Art. 14. Verificado o cumprimento de todas as exigências legais e contratuais, o Município emitirá uma Autorização 

Para o Transporte Escolar Municipal, a ser fixada em local visível nos veículos, conforme determinado pela Administração, 

para conhecimento da comunidade escolar. 

Parágrafo único. Constitui obrigação adicional a fixação da autorização para o transporte escolar, em local visível no 

veículo, com indicação da lotação, emitida pelo órgão estadual de trânsito. 

Art. 15. Além da inspeção veicular trimestral definida no artigo 13 desse Decreto, todos os veículos de transporte 

escolar poderão ser vistoriados pelo Município, para a verificação dos itens obrigatórios e de segurança e das demais 

exigências desse regulamento e do edital de licitação. 

Parágrafo único. A freqüência das inspeções veiculares poderá ter seu prazo reduzido, por ordem da Administração, 

para atender à necessária segurança, correndo a despesa correspondente por conta do contratado. 

Art. 16. A contratada, ao substituir o veículo, deverá consultar a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, 

indicando o veículo a ser substituído e as características do veículo substituto, cabendo ao referido órgão a aprovação ou 

rejeição da proposta, avaliada a documentação e após inspeção veicular. 

Art. 17.  O Município poderá requerer a utilização de espaços internos dos veículos contratados, sem qualquer custo 

adicional, para a fixação de material educativo de interesse público. 

Art. 18.  Havendo demanda, mediante prévia aprovação do Poder Público Municipal, poderá ser explorada publicidade 

comercial de espaços nos veículos, incluídos os sistemas de sonorização e/ou audiovisual, vedando-se integralmente a 

veiculação de publicidade de natureza político partidária ou que interfira negativamente na educação dos usuários. 

§ 1.º Os recursos financeiros auferidos na forma desse artigo, constituirão receita adicional, devendo ser computada na 

planilha de custos do transporte escolar, com o necessário reajuste econômico-financeiro dos contratos. 

§ 2.º Excetuam-se do montante cobrado pelos prestadores de serviços, para fins de reajuste econômico-financeiro, o 

equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total, atribuído aos contratados a título de remuneração adicional pela utilização 

dos veículos com essa finalidade publicitária. 
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Art. 19.  Os veículos de um contratado não poderão transitar em outros itinerários do Município, conduzindo 

passageiros, salvo com autorização escrita da Administração para atender a razões de interesse público. 

Parágrafo único. Constitui exceção o trânsito em linhas diferentes das delegadas quando em situações de emergência, 

para substituição temporária de veículo acidentado, que tenha apresentado falha mecânica no percurso ou que for 

indisponibilizado para o transporte por razões de segurança, caso em que será dispensada a prévia autorização expressa neste 

artigo. 

CAPITULO V 

DOS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR 

Art. 20.  Os condutores do transporte escolar deverão cumprir todas as exigências da legislação de trânsito. 

§ 1.° Somente poderão conduzir veículos escolares os condutores previamente aprovados pelo Município, mediante 

autorização específica, precedida da comprovação das seguintes condições: 

I – ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

II – ser portador da Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D” ou “E”; 

III – ausência de infrações de trânsito de natureza grave ou gravíssima, ou reincidência em infrações médias nos 

últimos 12 (doze) meses; 

IV – comprovar a aprovação em curso especializado para o transporte de escolares, nos termos da regulamentação do 

CONTRAN; 

V – apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, 

estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos; 

VI – outras exigências da legislação de trânsito. 

§ 2.º Comprovados os documentos e condições especificados nesse artigo, a Administração emitirá autorização 

específica para cada condutor, que deverá utilizá-la na forma de crachá. 

Art. 21. Sempre que houver ingresso de novos condutores, estes deverão submeter-se aos mesmos procedimentos 

especificados no artigo anterior. 

Art. 22. Salvo em caso de emergência justificada, situação em que será admitida a utilização de condutor que preencha 

todos os requisitos exigidos no artigo anterior, constitui falta punível com multa, a ser fixada no edital de licitação, a utilização 

de condutores sem o cumprimento das exigências do § 2.° do art. 20 desse Decreto, no aspecto relativo à autorização municipal. 

§ 1.º A condução de veículos escolares por servidores municipais sem a devida autorização do Município será punida 

na forma da legislação municipal aplicável aos servidores estatutários, ou na forma da Consolidação das Leis do Trabalho, no 

caso de celetistas. 

§ 2.º Serão punidos da mesma forma os responsáveis que concorreram para a falta especificada no parágrafo anterior. 

 

CAPITULO VI 

DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES CONTRATADOS 

Art. 23. Incumbe aos prestadores de serviços contratados: 

I - prestar serviço adequado, na forma prevista neste regulamento, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato; 

II - manter em dia o licenciamento dos veículos do transporte escolar; 

III – entregar semanalmente ou na freqüência indicada, cópia reprográfica dos discos do tacógrafo e as demais 

informações sobre os usuários do transporte escolar; 

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais; 

V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer dia e horário, aos veículos do transporte, bem 

como aos registros e documentos de natureza contábil, trabalhista, social e tributária e às instalações utilizadas como apoio aos 

serviços prestados; 

VI - zelar pelas condições plenas de segurança e higiene dos veículos, bem como segurá-los adequadamente, na forma 

prescrita pelo Município; 

VII – observar os roteiros e horários determinados pelo Município, inclusive quando houver alteração dos mesmos, 

durante a vigência do contrato; 

VIII – participar de reuniões de trabalho, bem como submeter os condutores a cursos e treinamentos determinados 

pelo Município; 

IX – prestar informações e apresentar documentos na forma e na freqüência determinadas pelo Município; 

X - cumprir as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, as Resoluções do CONTRAN e as demais normas 

aplicáveis ao transporte escolar; 

XI - indicar preposto, aceito pela Administração, com endereço na sede do Município, para representá-los na execução 

dos serviços, nos termos do artigo 68 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 2003.  

XII - responder, por si ou seus prepostos, pelos danos causados à União, Estado e Município, ou a terceiros, 

comprometendo-se a acatar as leis e regulamentos, quer existentes, quer futuros. 

Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pelos prestadores de serviços serão regidas pelas 

disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados 

e o Município. 
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CAPÍTULO VII 

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Art. 24.  A fiscalização dos serviços de transporte escolar, executados diretamente ou através de delegação, será 

coordenada pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura e será implementada da seguinte forma: 

I - mediante um plano de fiscalização que contemple todos os aspectos a serem fiscalizados; 

II – através da adoção de roteiro padronizado, com laudo em padrão único para os fiscais, que contemple os aspectos 

relacionados à qualidade dos serviços (regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, higiene e cortesia na sua 

prestação), a adequação à legislação de trânsito (veículos e condutores), o cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, 

tributárias e previdenciárias e as demais exigências legais e contratuais; 

III – com a participação dos fiscais de diferentes áreas de interesse, mediante calendário a ser definido em conjunto 

com as demais Secretarias de Governo; 

IV – em regime de colaboração com o Sistema de Controle Interno. 

V – em caráter permanente, com freqüência mínima quinzenal. 

Parágrafo único. Quando necessário à fiscalização, especialmente quanto à verificação dos dados relativos à 

administração, contabilidade e outros serviços técnicos, a Secretaria da Educação e Cultura ou outro órgão incumbido poderá 

requerer a contratação de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalização. 

Art. 25.  Os laudos de fiscalização deverão ser arquivados em local único, a ser determinado pela Secretaria da 

Educação e Cultura. 

Art. 26.  Sempre que forem verificados atos ilícitos ou irregulares na prestação dos serviços, os mesmos devem ser 

comunicados através de Termo de Comunicação à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, em modelo a ser definida pela 

mesma, para as providências legais e administrativas cabíveis. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS INFRAÇÕES AO TRANSPORTE ESCOLAR 

Art. 27. Sem prejuízo das infrações e penas cominadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, pela Lei de Licitações, 

pelo Estatuto dos Servidores e pelas demais normas aplicáveis, o Município adotará registro de infrações específicas pelo 

descumprimento das normas do presente Decreto, dos editais de licitação e contratos de prestação de serviço, constituindo-se 

em referenciais para o controle do serviço público prestado. 

Parágrafo único. As infrações administrativas e as respectivas penas devem ser transcritas no edital de licitação e nos 

contratos administrativos firmados, facultando-se à Administração a instituição de outras infrações administrativas e 

penalidades inerentes, além das previstas nesse Decreto. 

Art. 28. Consideram-se infrações leves, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis com 

advertência escrita e multa de 100 (cem) URM: 

I – utilizar veículo fora da padronização; 

II – fumar ou conduzir acesos cigarros e assemelhados; 

III – conduzir o veículo trajado inadequadamente; 

IV – omitir informações solicitadas pela Administração; 

V – deixar de fixar a autorização estadual para o transporte escolar, na parte interna do veículo, em lugar visível aos 

usuários, contendo a capacidade máxima do veículo; a autorização municipal para o transporte escolar e outras informações 

determinadas pela Administração; 

VI – operar sem portar a relação atualizada dos nomes e endereços dos passageiros transportados. 

Art. 29. Consideram-se infrações médias, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis com 

advertência escrita e multa de 200 (duzentos) URM: 

I – desobedecer as orientações da fiscalização; 

II – conduzir o veículo sem o prefixo fornecido pela Administração; 

III – faltar com educação e respeito para com os usuários e público em geral; 

IV – abastecer o veículo, quando estiver transportando passageiros; 

V – deixar de realizar a vistoria no prazo estabelecido; 

VI – manter o veículo em más condições de conservação e limpeza; 

VII – deixar de comunicar à Administração as alterações de endereço e telefone do contratado; 

VIII – realizar o transbordo de passageiros sem a prévia autorização do responsável do aluno ou sem motivo de força 

maior; 

IX – embarcar ou desembarcar alunos ou professores em escolas não autorizadas pela Administração; 

X – desobedecer as normas e regulamentos da Administração; 

XI – não cumprir os horários determinados pela Administração. 

Art. 30. Consideram-se infrações graves, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis com 

advertência escrita e multa de 500 (quinhentos) URM: 

I – operar sem o laudo de vistoria, ou com selo de vistoria vencido; 

II – alterar ou rasurar o laudo de vistoria; 

III – confiar a direção dos veículos a motoristas que não estejam devidamente autorizados pela Administração; 
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IV – negar a apresentação dos documentos à fiscalização; 

V – não providenciar as vistorias veiculares determinadas pela Administração; 

VI – transportar passageiros não autorizados pela Administração; 

VII – trafegar com portas abertas; 

VIII – trafegar com veículos em condições mecânicas que comprometam a segurança; 

IX – conduzir veículos com imprudência ou negligência; 

X – parar os veículos para embarque e desembarque em locais diferentes dos ordenados pela Administração; 

Art. 31. Consideram-se infrações gravíssimas, imputadas ao contratado ou condutor do transporte escolar, puníveis 

com advertência escrita, multa de 2.000 (dois mil) URM e rescisão contratual, de acordo com o disposto no parágrafo único 

desse artigo: 

I – deixar de operar os trajetos sem motivo justificado pelo período de 02 (dois) dias letivos; 

II – colocar em operação veículo não autorizado, sem motivo justificado; 

III – conduzir veículos sob efeito de bebida alcoólica, independentemente do nível de alcoolemia, ou sob efeito de 

drogas ilícitas ou sob qualquer condição que comprometa a plena saúde física e mental, inclusive quando em decorrência de 

medicamentos; 

IV – a perda das condições técnicas ou operacionais para manter o serviço com as condições de segurança; 

V – operar com veículos que não contém os requisitos legais para o transporte de escolares; 

VI – conduzir veículos sem a habilitação e os demais requisitos exigidos para o transporte de escolares; 

VII – assediar sexual ou moralmente os usuários do transporte escolar; 

VIII – conduzir veículos com operações de alto risco para os usuários; 

IX – a prática de qualquer ato não condizente com os princípios que regem a Administração Pública ou a prestação dos 

serviços públicos. 

Parágrafo único. Para a aplicação da pena de rescisão contratual, a Administração considerará a presteza dos 

contratados na solução dos problemas apontados, o histórico de infrações, independentemente do grau de gravidade e, 

principalmente, o grau de risco a que os usuários foram expostos nas práticas infracionais elencadas.  

 

CAPÍTULO IX 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEFESA 

Art. 32. As irregularidades ou ilegalidades detectadas na prestação dos serviços serão processadas mediante abertura 

de processo administrativo, oportunizando a defesa e demais recursos de acordo com a Lei N.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

demais disposições aplicáveis. 

Art. 33. Em qualquer situação ou fase de defesa ou recurso administrativo, o Município oportunizará o contraditório, a 

ampla defesa e o devido processo legal, decidindo, em qualquer circunstância, com a observância do princípio da motivação, 

com detalhada exposição das razões de fato e de direito. 

Art. 34. Quando as infrações são provocadas por agentes públicos, a apuração de responsabilidade dar-se-á com a 

observância das disposições especiais da legislação municipal. 

 

       

 

 

      Agudo, 14 de janeiro de 2010. 

 

 

 

 

 

        ARI ALVES DA ANUNCIAÇÃO 

                                                             Prefeito Municipal 
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ANEXO XI 
 

CONTRATO Nº xx/2020 - Minuta 
 

Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ 

sob nº 87.531.976/0001-79 neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para efeitos do 

presente denominado simplesmente como Contratante, e de outro lado, a empresa xxxxxxxxxxxxxx, CNPJ/MF 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxx, Município de xxxxxxxxx/xx, neste ato representada pelo seu 

proprietário Sr. xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob nº xxxxxxxxxxxxxxx, para efeitos do presente denominado 

simplesmente como contratada, conforme segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A contratada, na condição de vencedora da licitação levada a efeito na modalidade de 

Pregão Presencial, Edital nº 04/2020, compromete-se prestar serviços de transporte escolar com 200 (duzentos) dias letivos, 

para o ano letivo de 2020, a contar de 17/02/2020, a ser executado neste Município nos itinerários, horários e nas condições a 

seguir listados: 

 

ITINERÁRIO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ITINERÁRIO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

       
CLÁUSULA SEGUNDA: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões em relação ao objeto do presente Edital, na forma prevista no parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93 e 

posteriores alterações. 

1 - Qualquer modificação ou alteração de trajeto e horário somente vigorará após aditamento contratual, e deverá ser 

anunciada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Pelos serviços prestados receberá a contratada o valor de R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) 

por quilômetro rodado, totalizando xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) para o Itinerário xxx, sempre até o 5º (quinto) dia útil 

do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, sem qualquer forma de reajuste, na Tesouraria da Prefeitura ou via sistema 

bancário, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

3.1 - Nota Fiscal de prestação de serviços constando a quilometragem mensal percorrida (especificando à 

quantas viagens se refere), preço por quilômetro rodado e valor total, nº do Contrato e identificação da retenção para o 

INSS, conforme o caso;  

3.1.1 – Para fins de retenção previdenciária (INSS) e de ISSQN, a empresa que é OPTANTE do SIMPLES 

NACIONAL, tanto como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar comprovante, ou declaração do 

contador, especificando em qual anexo de retenções se enquadra e em qual alíquota se encontra para a contribuição.  

3.2 - Comprovação dos salários pagos a seus empregados, obedecidas as faixas salariais da categoria e a comprovação 

de recolhimento do INSS, FGTS e demais encargos incidentes; 

3.3 – Apresentação dos discos de tacógrafo utilizados durante o mês correspondente a prestação do serviço, 

devidamente identificados/preenchidos, os quais permanecerão sob guarda da Secretaria Municipal de Educação e Desporto.   

3.4 - Declaração expedida pelo DETRAN que o profissional que realiza os serviços não cometeu nenhuma infração 

grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante o mês correspondente aos serviços; 

3.5 – Comprovação do pagamento de parcela da apólice de seguro exigida no item 14.5 do edital; 

3.5.1 – Caso a empresa efetuou a quitação total da apólice e apresentou o comprovante quando da assinatura do 

contrato, a mesma fica dispensada da apresentação do comprovante mensalmente. 

 3.6 - Caso ocorra atraso no pagamento por parte da contratante incidirá juros de 1% (hum por cento) a cada trinta dias 

sobre o valor em atraso. 

 

CLÁUSULA QUARTA: A Contratante efetuará a retenção de 11% (onze por cento) sobre a base de cálculo de 30% 

(trinta por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, nos termos do Inciso XVIII do Art. 122 da Instrução Normativa MPS/SRP 

nº 971/2009 e posteriores alterações; 

4.1 - O recolhimento da contribuição previdenciária será efetuado pela Secretaria Municipal da Fazenda, na forma da 

Lei; 

4.2 – As empresas OPTANTES do SIMPLES NACIONAL que possuem o benefício da LC 123/2006 e LC 128/2008 

estão dispensadas da retenção no ato da emissão da nota fiscal, mediante a apresentação do comprovante de enquadramento, 

conforme item 3.1.1. 

 

CLÁUSULA QUINTA: A Contratante efetuará a retenção de 3% (três por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, a 

título de ISS – Imposto sobre Serviços nos termos do Artigo 36, Inciso IV, § 6º da Lei Municipal nº 1533/2003 de 30 de 

dezembro de 2003. 
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5.1 - As empresas OPTANTES do SIMPLES NACIONAL que possuem o benefício da LC 123/2006 e LC 128/2008, 

regulamentadas pela Lei Municipal nº 1.766/2009 poderão efetuar o recolhimento na forma prevista na Legislação supra citada, 

mediante a apresentação do comprovante de enquadramento, conforme item 3.1.1. 

 

CLÁUSULA SEXTA: 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, nos mesmos percentuais fixados na planilha de custos de cada itinerário fornecida pela CONTRATANTE; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: Os preços dos serviços não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 

Federal nº 9.069, de 29 de junho 1995 e Lei Federal 10.192 de 14/02/2001. 

 

CLÁUSULA OITAVA: Compete ao CONTRATANTE:  

1 - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

2 - homologar reajustes e proceder à revisão dos valores na forma prevista na Lei, das normas pertinentes e deste 

contrato.  

3 - cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato; 

4 - zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos alunos, que serão 

cientificadas, em até 10 (dez) dias, das providências tomadas pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA: Compete à CONTRATADA: 

1 - executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações do CONTRATANTE; 

2 - cumprir os horários e trajetos fixados pelo CONTRATANTE; 

3 - apanhar os alunos nos locais determinados pela CONTRATANTE; 

4 - apanhar os alunos nos locais determinados pelo CONTRATANTE; 

5 - tratar com cortesia os alunos e os agentes de fiscalização do CONTRATANTE; 

6-responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE, aos alunos ou a terceiros, 

por dolo ou culpa; 

7 - cumprir as determinações do CONTRATANTE; 

8 - submeter seus veículos às vistorias técnicas determinadas pelo CONTRATANTE; 

9 - manter seus veículos sempre limpos e em condições de segurança; 

10 - permitir aos encarregados da fiscalização o livre acesso, em qualquer época, aos bens destinados ao serviço 

contratado; 

11 - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, que deverão ser segurados; 

12 - manter o veículo com os requisitos exigidos pela legislação de trânsito, inclusive quanto às disposições que 

venham a ser editadas. 

13 - manter o serviço em funcionamento, substituindo o veículo em serviço por outro sempre que se fizer 

necessário. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA: Das normas de trânsito aplicáveis 

 Os veículos colocados à disposição dos serviços contratados deverão atender a todas as exigências da legislação e 

regulamentos de trânsito, atuais ou que venham a ser exigidas pelos órgãos normatizadores, principalmente as relativas ao 

transporte de escolares, em especial:  

1 - Pintura de faixa horizontal na cor amarela com 40 cm de largura, à meia altura em toda a extensão das partes 

laterais e traseira da carroçaria pintada na cor amarela, com os dizeres “ESCOLAR”, em preto, sendo que, em caso de veículo 

de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

2 - Registro como veículo de passageiros;   

3 - Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo – TACÓGRAFO; 

4 - 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; 

5 -  Cintos de segurança em número igual a lotação; 

6 -  Pneus em condição de segurança; 

7 -  Sistema de sinalização do veículo em perfeito estado; 

8 - Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Dos Condutores e Habilitação 

 O condutor do veículo destinado ao transporte escolar deverá satisfazer os seguintes requisitos mediante apresentação 

dos seguintes documentos junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

1 – Comprovar idade superior a 21 anos; 

2 - Carteira Nacional de Habilitação na categoria mínima D ou E;  
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3– Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal relativa aos crimes de homicídio, roubo, furto, estupro e 

corrupção de menores fornecida pelo FORO local;  

4 – Declaração expedida pelo DETRAN que o profissional que fará os serviços não cometeu nenhuma infração grave 

ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses, conforme prevê o Art. 138, do Código 

Nacional de Trânsito; 

5 - Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação  do CONTRAN (resolução 57/98); 

6 – Fotocópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de vinculo empregatício entre o condutor e a empresa 

prestadora do serviço devendo obrigatoriamente ser a carteira de trabalho devidamente assinada; 

7 – Os condutores do transporte escolar deverão freqüentar os cursos, treinamentos, palestras e similares promovidos 

pela Contratante, sempre que solicitados. 

8 - Em caso de haver substituição do motorista titular por qualquer motivo que seja, a empresa responsável deverá no 

prazo máximo de 03 (três) dias apresentar a documentação do presente item referente ao novo profissional. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: do registro, licenciamento e documentos gerais do veículo: 

A empresa contratada deverá manter a disposição da fiscalização da Contratante os documentos a seguir relacionados, 

bem como procedimento de identificação do veículo mencionados no presente item. 

1 – Afixação de inscrição indicativa de lotação permitida em local visível; 

2 - CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo; 

3 – Comprovante de pagamento do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA; 

4 – Comprovante de pagamento do Seguro Obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 

terrestres.    

5 – Comprovante de efetivação do seguro complementar aos passageiros, nos valores mínimos descritos no ANEXO 

VIII, com comprovante de pagamento de parcela ou totalidade da apólice. 

6 – Submeter os veículos a inspeções trimestrais para verificação dos equipamentos obrigatórios, de segurança e 

mecânica geral, devendo a primeira ocorrer antes da assinatura do Contrato. As inspeções serão realizadas na rampa localizada 

na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, Avenida Concórdia nº 1274, cidade de Agudo/RS, sendo 

que a empresa será credenciada pela Secretaria Municipal da Educação e Desporto.  

 6.1 – A Secretaria Municipal de Educação e Desporto comunicará as empresas, data, e hora da inspeção para que a 

mesma seja acompanhada por integrantes da Secretaria bem como da Comissão de Fiscalização nomeada pelo Prefeito 

Municipal;  

6.2 – As inspeções deverão ser realizadas por empresas que possuam Engenheiro Mecânico devidamente habilitado e 

credenciado junto ao DAER. 

6.3 – As despesas decorrentes das inspeções correrão por conta da empresa Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Todas as despesas referentes ao serviço correrão pôr conta da 

CONTRATADA, inclusive tributos municipais, estaduais e federais incidentes sobre a atividade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A CONTRATADA compromete-se a efetuar, pontualmente, os recolhimentos 

sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como manter, durante todo o período do contrato, todas as condições de habilitação; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Todas as contratações de pessoal feitas pela CONTRATADA serão regidas pela 

CLT, não se estabelecendo qualquer relação entre os contratados e o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A CONTRATADA deverá prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos 

alunos, conforme estabelecido neste contrato, de modo a satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação 

de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança de alunos. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, não sendo 

permitida a subcontratação, sob pena de rescisão do contrato.  

 

 CLÁUSULA DÉCIMA NONA: São direitos e obrigações do aluno: 

1 - Receber serviço adequado; 

2 - Receber do CONTRATANTE e da CONTRATADA informações para a defesa de interesses individuais ou 

coletivos; 

3 - Levar ao conhecimento do CONTRATANTE e da CONTRATADA as irregularidades de que tenham notícia, 

referentes aos serviços prestados; 
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4 - Comunicar ao CONTRATANTE e às demais autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela 

CONTRATADA ou seus prepostos na prestação do serviço; 

5 - Contribuir para a permanência das boas condições dos bens utilizados na prestação dos serviços; 

6 - Cooperar com a fiscalização do CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente da conclusão por 

prazo, nos seguintes casos: 

1 - manifesta deficiência do serviço; 

2 - reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e neste contrato; 

3 - falta grave a juízo do CONTRATANTE, devidamente comprovada, após garantido o contraditório e a ampla 

defesa; 

4 - paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvas as hipóteses de caso fortuito ou força maior; 

5 - descumprimento do prazo para início da prestação do serviço; 

6 - prestação do serviço de forma inadequada; 

7 - rescisão, em conformidade com o art. 78 e parágrafos, da Lei nº 8.666/93; 

8 - perda, pôr parte da CONTRATADA, das condições econômicas, técnicas ou operacionais necessárias à adequada 

prestação dos serviços; 

9 - descumprimento, pela CONTRATADA das penalidades impostas pelo CONTRATANTE; 

    

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Das penalidades: 

 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 5 (cinco) 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 3 

anos e multa de 8% 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. 

21.1 - As demais penalidades estão descritas no Decreto 06/2010 e seu Anexo, conforme Anexo IX. 

21.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

21.3 - 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 VIGÉSIMA SEGUNDA: O presente contrato poderá ser rescindido caso se verifique a ocorrência de 

algum dos casos previstos no artigo 78, da Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: O presente Contrato terá vigência por prazo determinado, a contar de sua 

assinatura até o dia 31 de dezembro de 2020. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Aplicar-se-á ao presente contrato, caso ocorra alguma situação omissa, os 

termos do Processo Licitatório que originou o presente instrumento, a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.   

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: O presente contrato fica vinculado, ainda, a todos os termos do Processo 

Licitatório que originou à proposta apresentada pelo contratado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes 

dotações orçamentárias e recursos: 
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Secretaria Dotação Recurso Categoria  

Educação e Desporto 

3330 020 

Educação Infantil 
3331 031 

3332 1081 

3333 1084 

3337 020 

Ensino Fundamental 

3338 031 

3339 1055 

3340 1081 

3341 1084 

3344 1055 

Ensino Médio 3345 1084 

8073 1084 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA:  

27.1 - Os veículos devem estar equipados com espelhos retrovisores ou câmera frontal e de ré, conforme a Resolução 

do Contran n° 226, de 09 de fevereiro de 2007. 

27.2 - Fica vedado à Empresa vencedora do presente processo licitatório sub-contratar a execução total ou parcial dos 

serviços para terceiros, sob pena de rescisão por ato unilateral da administração (Art. 78, VI, L. F.  8.666/93);  

27.3 - Fica vedado, por parte das empresas Contratadas, a execução de serviços que não sejam objeto do presente 

Edital, como transporte de terceiros.  

27.4 - Os veículos, antes de entrarem em serviço, devem ser submetidos à inspeção (trimestral) para a verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança, nos termos da legislação. 

27.5 - As inspeções serão realizadas a cada 100 dias, (devendo a primeira ocorrer antes da assinatura do Contrato). A 

primeira vistoria deverá ser realizada na “linha de inspeção”, por empresa acreditada no DENATRAN / INMETRO.  

27.5.1 - Após os apontamentos, o Engenheiro Responsável retorna a inspecionar o veículo para verificação das 

adequações feitas acerca dos itens apontados. Esta segunda verificação ocorre na rampa localizada na Secretaria de 

Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, Avenida Voluntários da Pátria, nº 1274, cidade de Agudo/RS, sendo que a empresa 

será credenciada pela Secretaria de Educação e Desporto.  

27.5.2 - As demais vistorias serão realizadas na rampa localizada na Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e 

Trânsito e o retorno do Engenheiro Responsável para inspecionar os veículos acerca das adequações feitas, será realizado no 

mesmo local. 

27.6 - As inspeções serão realizadas por empresa que possui Engenheiro Mecânico devidamente habilitado no 

CREA/RS, e acreditada no DENATRAN / INMETRO e registrada no CREA/RS, conforme Pesquisa realizada pela Secretaria 

de Educação e Desporto. 

27.7 - As despesas decorrentes das inspeções correrão por conta da empresa Contratada, sendo que este valor já está 

incluso na Planilha de Custos de cada Itinerário.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: 

Elegem as partes, desde já e com renúncia de qualquer outro, o Fórum da Comarca de Agudo para dirimir eventuais 

dúvidas ou litígios decorrentes do presente. 

 

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-no as partes contratantes, em vias de igual valor 

e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias. 

   Agudo, xx de xxxxxxxxx de 2020. 

   

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        Prefeito Municipal                                                                                                               xxxxxxxxxxxxxxxx 

             Contratante                                                                                                                             Contratada 

                                                                                                                                                                                                                    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        CPF: xxxxxxxxxxxx                                                                                                        CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

              Testemunha                                                                                                                           Testemunha    


