
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 
Departamento de Compras e Licitações 

 
. 

 

Rua Goiás nº 400, Centro, Paial – SC. CEP 89.765-000 
Fone/Fax (49) 3451-0045 e-mail compras@paial.sc.gov.br 

1

 

   
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2015 

 
EDITAL DE PREGÃO Nº. 002/2015 

 
 

1 Preâmbulo  
 

1.1 LIDACI LOPES CROMIANSKI,  Prefeita Municipal de Paial, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL  do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo processamento e julgamento serão em conformidade com a 
Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da 
lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas respectivas alterações e 
demais legislações aplicáveis. 

 
1.2 O recebimento dos Envelopes n.º 01 – CREDENCIAMENTO, n.º 02 – 

PROPOSTA COMERCIAL  e nº. 03 – DOCUMENTAÇÃO , contendo, 
respectivamente, os documentos para credenciamento dos licitantes, as 
propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados, 
deverão ser entregues até às 13hs30min  do dia 23 de janeiro de 2015 , no 
Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, situada na Rua  Goiás , 400,  
cidade e Município de Paial. 

 
1.3 O início da abertura dos envelopes dar-se-á a partir das 13hs:45min do dia 

23 de janeiro de 2015 , em sessão pública, realizada na Sala de Licitações 
da Prefeitura de Paial, situada no endereço citado no item 1.2 . 

 
 

1.4 DO OBJETO:  A presente licitação visa à seleção da(s) proposta(s) mais 
vantajosa(s), tipo menor preço por item, para a contratação de serviço de 
transporte escolar de alunos do ensino infantil, fundamental, médio e 
especial da rede de Ensino do Município para o ano letivo de 2015, 
conforme itinerário/percursos identificados e descritos no anexo I: 

 
 

1.5 No percurso previsto em seu itinerário, conforme consta no anexo I, deve ser 
considerada a ida e o retorno para cada dia letivo. 
 

1.6 Para efeito deste Processo de Licitação, Modalidade de Pregão Presencial, 
considera-se: 

 
1.6.1 Ônibus – Veículo com capacidade mínima até 40 Lugares para 

passageiros sentados 
 

1.7 Condições para a Realização dos Serviços: 
 

1.7.1 Os serviços, objeto da presente licitação, serão prestados em 
conformidade com o calendário escolar/letivo, beneficiando a todos os 
alunos residentes nas localidades e adjacências, conforme 
itinerários/percursos, descritos no objeto da licitação. 
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1.7.2 Os serviços serão prestados, nos dias letivos e em dias não letivos, em 
que forem realizados eventos cívicos ou extraclasse, conforme 
determinado pela Secretaria Municipal de Educação do Município, ou pela 
Unidade Escolar, com o consentimento da mesma. 

 
1.7.3 No itinerário/percurso em que ocorrer o transporte de passageiros, a(s) 

empresa(s) vencedora(s), deverá(ão) assegurar condições ideais de 
conforto e segurança aos alunos transportados. 

 
1.7.4 Os veículos, seus proprietários e condutores deverão estar em estrita 

concordância com as normas da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, O Código de Trânsito Brasileiro, especialmente às disposições 
contidas nos artigos 136 a 139 do mesmo diploma legal. 

 
2 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO   
 

2.1 Das restrições de ordem jurídica: 
 

2.1.1 Para habilitar-se à licitação, o interessado deverá ser pessoa jurídica de 
direito privado; 

 
2.1.2 Não poderá participar da licitação o interessado que estiver enfrentando 

processo de falência ou de liquidação judicial ou extrajudicial, assim como 
aqueles que já tiverem a falência decretada. 

 
2.1.3 Não poderá participar da licitação o interessado que estiver sendo 

penalizado com as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 
8.666/93. 

 
2.2 Das restrições de ordem técnica e operacional: 

 
2.2.1 Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso o veículo que não 

apresentem condições de trafegabilidade ou faltando equipamentos de uso 
obrigatório; 

 
2.2.2 Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso o veículo que 

apresente irregularidades na documentação e débitos juntos aos órgãos 
competentes; 

 
2.2.3 Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso o veículo que não 

disponha de Certificado de Inspeção de Segurança Veicular, emitido por 
órgão ou entidade competente, e em vigência na data da abertura dos 
envelopes contendo a documentação; 

 
2.2.4 Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso o veículo que não 

disponha de Autorização para Transporte Coletivo de Escolares, emitida 
pelo DETRAN/SC e em vigência na data da abertura dos envelopes 
contendo a documentação da proponente; 

 
2.2.5 Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso o veículo que 

possua mais de 15 (quinze) anos de uso até a data da licitação; 
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2.2.6 Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso o veículo que não 
disponha da quantidade mínima de assentos exigida pelo anexo I desta 
licitação; 

 
2.2.7 Não poderão participar da cotação de itinerário/percurso veículo que não 

disponha de itens mínimos de segurança como estepe, macaco, chave de 
roda, triângulo e outros. O estepe não poderá, em hipótese alguma, estar 
alocado na área reservada aos passageiros; 

 
2.2.8 Não poderá participar da cotação do itinerário o motorista que não atenda 

aos requisitos fixados pelo art. 138, da Lei 9.503/97 – Código de Transito 
Brasileiro, a saber:  

 
2.2.8.1 Idade superior a vinte e um anos; 
2.2.8.2 Ser habilitado no mínimo na categoria D; 
2.2.8.3 Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser 

reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses; 
2.2.8.4 Possuir certificado vigente de formação em curso de condutores de 

escolares, nos termos da resolução CONTRAN N° 789/9 4 ou 
alterações posteriores. 

 
3 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO  
 

3.1 Da apresentação dos envelopes 
 

3.1.1 No dia, hora e local designados neste edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à Sessão Pública, o Pregoeiro, inicialmente, 
receberá os envelopes contendo o credenciamento, as propostas 
comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, desde que 
protocolizados de acordo com o disposto no  item 1.2 , em envelopes 
distintos, lacrados, contendo na parte externa a seguinte identificação: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL – SC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015  
ENVELOPE Nº. 01 – CREDENCIAMENTO 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL – SC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015  
ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL – SC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 
ENVELOPE Nº. 03 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 
 

3.1.2 Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante 
retardatária, assim considerada aquela que apresentar os envelopes após 
o horário estabelecido para a entrega, comprovado por meio de protocolo, 
junto ao Departamento de Licitações. 

 
3.1.3 Caso sejam remetidas as propostas por via postal, ser-lhe-ão apenas 
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tomado conhecimento se forem entregues ao pregoeiro até o horário 
aprazado. 

 
3.1.4 A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no 

subitem 1.2 deste edital, sendo aceita a remessa por via postal, com aviso 
de recebimento, desde que seja efetuada a entrega dos mesmos até o dia 
e horário indicados para protocolo. A Administração Municipal de Paial e o 
Pregoeiro não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o 
licitante, se os envelopes não forem entregues em tempo hábil para 
protocolização dentro do prazo estabelecido no subitem 1.2, no 
Departamento de Licitações desta Prefeitura. Em nenhuma hipótese serão 
recebidas propostas e/ou documentação fora do prazo estabelecido neste 
edital. 
 

3.1.5 Caso algum licitante apresente os envelopes em horário posterior ao fixado 
no subitem 1.2, não será admitida a sua participação no certame licitatório 
mesmo que ainda não tenha sido iniciada a abertura dos envelopes das 
propostas. 
 

3.1.6 Ocorrendo a apresentação de propostas fora do prazo previsto, sendo o 
respectivo licitante credenciado a participar ou não, tal fato será registrado 
na ata da sessão identificando o proponente, bem como o tempo de atraso 
ocorrido. 

 
3.2 Do credenciamento 
 
3.3 O Envelope nº. 01 – CREDENCIAMENTO deverá conter:  

  
3.3.1 Estatuto ou Contrato Social consolidado em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial do Estado, devendo, no caso de sociedades por ações, 
estar acompanhado do documento de eleição (ata publicada em órgão de 
imprensa oficial) de seus atuais administradores, com ramo de atividade 
pertinente ao objeto da licitação; 

 
3.4 As licitantes poderão substituir o documento referido no subitem 3.3.1, pelo 

Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Comissão de 
Registro Cadastral de Licitantes do Município de Paial. 

 
3.4.1 A procuração ou termo de credenciamento, nos termos do modelo 

constante do Anexo II,  deverá conter a indicação do signatário com firma 
reconhecida  em original ou cópia autenticada. 

 
3.4.2 Documentos de Identificação do representante (fotocópias do RG e CPF); 

 
3.4.3 Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 

conforme modelo constante no Anexo III. 
 

3.4.4 A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui 
poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar 
lances verbais, bem como de oferecer impugnação a o utros licitantes , 
lavrando-se, em ata, o ocorrido. 

 
3.4.5 Será desconsiderado o documento de credenciamento inserto nos 
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envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e/ou “DOCUMENTAÇÃO”. 
 

3.4.6 Não será permitida a participação de empresas distintas através de um 
único representante. 

 
3.4.7 No caso da proponente ser microempresa ou empresa de pequeno porte, 

para ter direito ao enquadramento da Lei Complementar n. 123 de 14 de 
dezembro de 2006, a proponente deverá apresentar Certidão Simplificada 
emitida pela Junta Comercial ou Comprovante de Opção pelo Simples 
Nacional, ambos documentos com data de expedição não superior a 60 
(sessenta) dias a contar da data final de recebimento dos envelopes. 

 
3.4.8 A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa 

de pequeno porte, com apresentação de um dos documentos acima 
descritos, não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei 
Complementar 123/2006.  

 
4 DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

4.1 O Envelope nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a proposta 
propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem 
emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas que dificultem o julgamento, 
devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, 
contendo ainda: 

 
4.1.1 Razão social, endereço completo, número do CNPJ/MF e número da 

Inscrição Estadual e/ou Municipal da proponente, se houver; 
 

4.1.2 Número deste Pregão; 
 

4.1.3 Número do item, descrição do itinerário (de acordo com o item 1.4) e preço 
unitário por dia letivo. 
 

4.1.4 Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante; 
 

4.1.5 A identificação do veículo com que efetuará a prestação do serviço 
 

4.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas 
casas decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a 
entrega da proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa 
inflacionária. 

 
4.3 Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 

despesas com pneus, combustíveis, lubrificantes e outros materiais, custos 
com manutenção, remuneração do motorista, despesas administrativas e 
operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente 
incidam sobre a prestação de serviços, objeto da presente licitação, bem 
como qualquer outra despesa necessária ao bom e fiel cumprimento do 
objeto desta licitação. 

 
4.4 Nos termos do art. 40, X, da lei 8.666/93, definir-se-á como valor máximo 

para o veículo descrito no subitem 1.6.1 o valor de R$ 2,76 (dois reais 
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setenta e seis centavos) por quilometro rodado: 
 

4.4.1 Propostas com valor igual a 0 (zero), serão desconsideradas pela 
administração. 

 
4.5 Nos termos do art. 4.º, inciso X, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, para 

verificação dos parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos 
no edital, deverão as licitantes apresentar juntamente com a proposta de 
preços a Autorização para Transporte Coletivo de Escolares, emitida pelo 
DETRAN/SC e em vigência na data da abertura dos envelopes; 
 

4.5.1 Caso a proponente deixe de apresentar o documento exigido no item 4.5 
deste edital, a proposta da empresa licitante será desclassificada e não 
participará da fase de lances; 
 

4.6 No caso da proponente apresentar mais de uma proposta escrita, 
considerar-se-á a de menor valor. 
 

4.7 Não serão aceitas, nem levadas em consideração, as propostas 
encaminhadas por telegramas, radiogramas, aerogramas, correio eletrônico 
ou fac-símile. 

 
4.8 Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) para validade das propostas, o 

qual será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes nº 
01. 

 
4.9 Após conhecido o vencedor na fase de lances e o proponente ser 

considerado habilitado após a conferencia dos documentos o veículo será 
vistoriado por pessoa designada pelo Município, o qual se aterá, 
exclusivamente, a verificar a atualidade dos itens indicados na Autorização 
para Transporte Coletivo de Escolares, emitida pelo DETRAN/SC, caso a 
data de emissão do referido documento seja superior a 60 (sessenta) dias 
até a data do vistoria, e, ainda, aos itens previstos nos incisos III a VII do art. 
136 do Código de Trânsito Brasileiro. Para tanto, é indispensável que os 
veículos citados nas propostas de preços estejam presentes nas imediações 
da Prefeitura para verificação. 

 
 
5 DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
 

5.1 Habilitação Jurídica (Art. 22, § 2º, Art. 28 In c. I a IV e Art. 97, da Lei 
8.666/93): 

 
5.1.1 Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal, de que a 

empresa não possui emitida contra si, Declaração de Inidone idade, 
expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros 
entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da 
Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei; 

 
5.2 Regularidade Fiscal (Art. 29 Inc. III) : 

   
5.2.1 Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 
Departamento de Compras e Licitações 

 
. 

 

Rua Goiás nº 400, Centro, Paial – SC. CEP 89.765-000 
Fone/Fax (49) 3451-0045 e-mail compras@paial.sc.gov.br 

7

 

 
5.2.2 Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 

Estaduais, relativa ao Estado da sede da licitante; 
 

5.2.3 Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 
Municipais, relativa ao Município da sede da licitante. 

 
5.2.3.1 A prova de regularidade deverá englobar todos os tributos 

(mobiliários e imobiliários), independente se for através de certidão 
única ou individualizada. 

 
5.3 Regularidade Social (Art. 29 Inc. IV): 

 
5.3.1 Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa), emitida pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social, demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais com o referido órgão; 
 

5.3.2 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais; 

 
5.3.3 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Regional 

do Trabalho da sede da proponente; 
 

5.4 Qualificação Econômico-Financeira (Art. 31, Inc . II): 
 

5.4.1 Certidão Negativa de Falência e liquidação extrajudicial, expedida por 
distribuidor da sede do licitante; 

 
5.5 Capacidade Operacional:  
 

5.5.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com a qualificação técnica exigida, no que se refere a todos os 
veículos e motoristas vinculados à execução do objeto, mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 

 
5.5.1.1.1 Comprovante de propriedade do veículo em nome da 

empresa participante ou de pelo menos um dos sócios, no 
qual deverá constar que o(s) veículo(s) tem(êm) data de 
fabricação do chassi e da carroceria igual ou superior à 
2000. 

 
5.5.1.2 Descrição do veículo com que irá executar o itinerário cotado, 

juntamente com a declaração de que conhece integralmente o 
itinerário cotado conforme anexo IV deste edital.  
 

5.5.1.3 O comprovante de propriedade estabelecido no subitem 5.5.1.1 
poderá ser substituído por contrato de locação registrado em 
cartório, em nome da empresa participante ou de pelo menos um 
dos sócios devidamente registrado no DETRAN. 
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5.5.1.4 Carteira(s) de habilitação do(s) motorista(s) da empresa 
participante, devendo os mesmos ter habilitação da categoria “D” ou 
superior. 

 
5.5.1.4.1 Comprovante de vínculo dos motoristas com a empresa 

(exceto quando o motorista indicado for sócio da empresa) 
através da apresentação da ficha de registro dos 
funcionários e CTPS assinada. 

 
5.5.1.5 Prontuário expedido pelo DETRAN, a fim de comprovar que o 

motorista não cometeu nenhuma infração grave ou gravíssima, ou 
ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos 
meses; 

 
5.5.1.6 Certificado (carteira) de conclusão de curso de Formação de 

Condutor de Veículos de Transporte de Escolares, conforme 
Resolução CONTRAN N° 789/94 ou alterações posterior es, em 
nome do(s) motorista(s) da empresa participante e/ou apresentação 
da carteira de habilitação do motorista da empresa participante, 
quando nela constar a existência de habilitação para o Transporte 
Escolar. 

 
5.5.1.7 Certificado de Inspeção e Segurança Veicular, nos termos do item 

2.2.3 deste edital, emitido por empresa que possua certificação pelo 
INMETRO, atestando a condição de trafegabilidade e de que se 
trata de veículo de transporte rodoviário escolar. 

 
5.6 Demais Documentos 
 

5.6.1 As empresas licitantes apresentarão, também: 
 

5.6.1.1 Declaração de que conhece integralmente o itinerário cotado, ao 
quais se submeterá (modelo do anexo IV).  

 
5.7 As licitantes poderão substituir os documentos referidos nos subitens 5.1, 

5.2, 5.3, pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela 
Comissão de Registro Cadastral de Licitantes do Município de Paial. 

 
5.8 A condição de validade do Certificado de Regist ro Cadastral 

apresentado pelas licitantes está atrelada à manute nção de sua 
regularidade junto ao órgão cadastrador . Desta forma, no decurso do 
julgamento da fase de habilitação, o pregoeiro averiguará a situação 
cadastral dos licitantes junto ao Cadastro de Licitantes do Município de 
Paial, inabilitando aqueles cujo CRC estiver cancelado, su spenso, 
vencido ou ainda quando a documentação apresentada para o 
competente cadastramento não estiver em plena vigên cia. 

 
5.9 Caso a licitante tenha optado por apresentar o Certificado de Registro 

Cadastral em substituição aos documentos elencados nos subitens 5.1, 5.2, 
5.3, e, nele constando qualquer certidão com prazo de validade vencido, 
poderá apresentar tais documentos atualizados e regularizados dentro de 
seu Envelope nº 03 – DOCUMENTAÇÃO. 
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5.10 Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade 
estabelecido pelo competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 
90 (noventa) dias consecutivos , contados a partir da data de sua 
expedição. Não se enquadram nesse dispositivo os documentos que, pela 
própria natureza, não apresentam prazo de validade. 

 
5.11 Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou 
por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 
nos termos do art. 32 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
5.11.1 As autorizações, certidões e certificados exigidos como condição de 

habilitação poderão, também, ser apresentados em documento extraído 
diretamente da Internet, ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada 
à verificação da sua veracidade pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no 
respectivo site do órgão emissor. 

 
5.11.1.1 Caso não disponha de acesso à internet para a verificação da 

veracidade das certidões, poderá o pregoeiro paralisar os trabalhos 
até que seja possível a certificação da veracidade dos documentos. 

 
5.12 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar 

em nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes 
condições: 

 
5.12.1  Se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome 

da matriz; 
 

5.12.2  Se a licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial. 

 
5.13 Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a 

matriz, ou vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os 
documentos de habilitação de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria 
natureza ou em razão de centralização de recolhimentos, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
5.14 A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de 

regularidade fiscal, citados no subitem 5.2 , centralizados junto à matriz 
desde que apresente documento que comprove o Reconhecimento da 
Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão respectivo, ou que 
conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais. 

 
 

6 DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO 
 

6.1 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo o Credenciamento, e 
em seguida as Propostas Comerciais, que deverão estar em conformidade 
com as exigências do presente edital, sob pena de desclassificação.  
 

6.2 Após a abertura do envelope contendo os documentos do credenciamento e 
verificada a demonstração dos parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no edital através da apresentação da Autorização para 
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Transporte Coletivo de Escolares, emitida pelo DETRAN/SC, serão 
classificadas, item a item , a proposta de menor preço e aquelas que 
apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço. 

 
6.2.1 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 

apresentada, ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes 
erros materiais: 

 
6.2.1.1 Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros 

de soma e/ou multiplicação; 
 
6.2.1.2 A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo 

representante legal presente à Sessão de Pregão, excetuando-se o 
disposto neste subitem para aqueles licitantes que não se fizerem 
presentes. 

 
6.2.1.3 A falta de dados como CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição 

Municipal ou Endereço, poderão ser preenchidas pelos dados 
constantes nos documentos apresentados para a habilitação. 

 
6.2.1.4 Havendo divergência entre os preços unitários e totais, considerar-

se-ão os preços unitários. 
 

6.2.2 Caso não haja pelos menos 3 (três) propostas válidas com valor igual ou 
superior em até 10% em relação a melhor proposta, o pregoeiro 
classificará para a fase de lances as 3 (três) melhores propostas, 
independentemente do valor ofertado. 

   
6.2.3 Serão desclassificadas as propostas formais (ou seus itens, de forma 

individual) que não atenderem os requisitos constantes dos subitens 4.1 e 
4.2 e 4.5 deste edital, bem como, quando constatada a oferta de preço 
manifestamente inexeqüível. 

 
6.2.3.1 Considerar-se-á inexeqüível a proposta cujo valor seja inferior a 

50% (cinqüenta por cento) da média do valor das demais propostas 
ou do valor previamente cotado pela Administração, adotando-se o 
menor valor. 

 
6.2.3.2 As propostas declaradas inexeqüíveis serão classificadas, caso o 

proponente manifeste-se verbalmente, comprometendo-se a 
executar o objeto pelo preço proposto, o qual será lavrado na ata da 
sessão.  

 
6.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos 

dos itens anteriores serão convidados individualmente a apresentarem 
novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada 
de maior preço, até a proclamação do vencedor. 

 
6.3.1  Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
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6.3.2  A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for 
conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços de cada 
item do objeto do certame. 

 
6.3.3  A oferta de lance deverá recair sobre o preço unitário do item  do objeto 

desta licitação que tiver sido declarado, pelo Pregoeiro, como alvo de 
lances naquele momento. 

 
6.3.3.1 Os lances verbais ofertados pelas licitantes também deverão ser 

registrados e assinados pelos seus representantes legais em 
formulário próprio que será apresentado às licitantes pelo 
Pregoeiro, documento esse que constituirá parte integrante da ata 
circunstanciada lavrada ao final da Sessão Pública do Pregão. 

 
6.3.3.2 O Pregoeiro alertará e definirá sobre a variação mínima de preço 

entre os lances verbais ofertados pelas licitantes, podendo, no 
curso desta fase, deliberar livremente sobre a mesma. 

 
6.3.4 Será automaticamente desconsiderado o lance com vista ao empate. 

 
6.3.5 Dos lances ofertados não caberá retratação. 

 
6.3.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
ordenação das propostas. 

 
6.4 Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado 
para a contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 

 
6.5 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 

Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 
lances. 

 
6.6 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 

menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da 
proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores consignados no 
respectivo Orçamento Prévio , decidindo, motivadamente, a respeito. 

 
6.7 Encerrada a etapa de lances, será assegurado, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, conforme previsto no art. 44 da Lei Complementar n° 123 de 
dezembro de 2006. 

 
6.7.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem 
classificada. 

 
6.8 Ocorrendo o empate previsto no item 6.7.1, proceder-se-á da seguinte 

forma: 
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6.8.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado. 

 
6.8.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do subitem 6.7.1 deste edital, serão convocadas as 
remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese prevista no 
item 6.7.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
6.8.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido 
no item 6.7.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
6.9 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 6.6, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 

 
6.10 O disposto no item 6.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

6.11 A Microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, após convocação verbal do pregoeiro, sob 
pena de preclusão. 

 
6.12 Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que 

apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu 
Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das 
condições de habilitação fixadas no item 5  e subitens, deste edital. 

 
6.13 Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas 

pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o 
objeto. Caso contrário, o Pregoeiro inabilitará  as licitantes que não 
atenderem todos os requisitos relativos à habilitação, exigíveis no item 5 e 
seus subitens , deste edital. 

 
6.13.1 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte e havendo 

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 4 (quatro) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para 
a regularização da documentação. 

 
6.13.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, se ndo facultado à 
administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
6.13.2.1 A sanção a ser aplicável na hipótese do subitem 6.13.2 será aquela 

disposta no item 13. 
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6.14 Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante 

desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
6.14.1 Ocorrendo a situação referida no subitem 6.14 , o Pregoeiro poderá 

negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

6.15 Observando-se o disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, 
excepcionalmente, o pregoeiro poderá suspender a Sessão Pública para 
realizar diligências visando esclarecer dúvidas surgidas acerca da 
especificação do objeto, ou da documentação apresentada. 

 
6.16 Caso todas as propostas sejam julgadas desclassificadas (antes da fase de 

lances verbais) ou todas as licitantes sejam inabilitadas, o Pregoeiro poderá 
fixar aos licitantes o prazo de até 8 (oito) dias úteis para apresentação de 
outras propostas ou de nova documentação, escoimadas das causas que 
ensejaram a sua desqualificação (art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93). 

 
6.17 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 

declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes 
para que manifestem a intenção de recorrer, registrando na ata da Sessão a 
síntese de suas razões e a concessão do prazo de 3 (três) dias consecutivos 
para a apresentação das razões de recurso, bem como o registro de que 
todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, apresentarem 
contra-razões do recurso em igual número de dias, que começarão a correr 
do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos. 

 
6.17.1 A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência 

do direito de recurso por parte da licitante e a adjudicação do objeto da 
licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 
6.17.2 A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública 

do Pregão caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer. 
 

6.18 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 
sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas 
escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da 
documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, 
em conformidade com as disposições do item acima. 

 
6.18.1 A ata circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de 

Apoio e por todos os licitantes presentes, salvo quando algum 
representante se ausentar antes do término da Sessão, fato que será 
devidamente consignado em ata. 

 
6.19 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada 

nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no 
mesmo ato, os licitantes presentes. 
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6.19.1 Os motivos dos adiamentos serão lavrados em ata circunstanciada. 
 

6.20 O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de 
Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do 
objeto desta Licitação, pelo prazo de 10 (dez) dias após a assinatura 
do(s) Contrato(s) , devendo os seus responsáveis retirá-los durante esse 
período, sob pena de inutilização dos mesmos. 
 

6.21 Erros de natureza formal poderão ser sanados a critério do Pregoeiro, 
durante a Sessão Pública do Pregão, inclusive a consulta da regularidade de 
documentos emitidos pela internet que foram apresentados vencidos e/ou 
não apresentados. 

 
7 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 

7.1 No julgamento das propostas, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) 
licitante(s) que apresentar(em) o MENOR PREÇO POR ITEM, desde que 
atendidas as especificações constantes deste edital. 

 
7.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o 

disposto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a classificação será feita, 
obrigatoriamente, por sorteio, que será realizado na própria Sessão. 

 
7.3 A adjudicação do objeto deste PREGÃO será formalizada pelo Pregoeiro, 

POR ITEM, à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) seja(m) considerada(s) 
vencedora(s). 

 
7.4 O resultado da licitação será homologado pela Autoridade Competente. 

 
8 DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 
 

8.1 Os licitantes vencedores obrigam-se a executar os serviços objeto desta 
licitação durante os dias letivos do ano de 2015, conforme calendário escolar 
e determinação da Secretaria Municipal de Educação. 

  
8.2 Fica facultado à Prefeitura Municipal de Paial, no decorrer dos anos letivos, 

aumentar ou diminuir o itinerário previsto no item 1.5 (Anexo I) , com o 
correspondente ajuste do valor do contrato, nas seguintes situações: 

 
8.2.1 desistência ou transferência de alunos; 

 
8.2.2 desativação de escolas; 

 
8.2.3 necessidade justificada de mudança de itinerário. 

 
8.3 Poderá a Administração alterar a capacidade do veículo para os itinerários, 

mediante acordo entre as partes, quando houver aumento ou diminuição do 
número de alunos ou a quantia estimada for superior à quantia de alunos 
matriculados, observando-se em qualquer caso: 

 
8.3.1 O número de alunos do respectivo itinerário não poderá exceder a 

capacidade lotação do veículo substituinte; 
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8.3.2 O veículo substituinte deverá atender aos requisitos fixados nos subitens 
2.2 e 5.5; 

 
8.4 A contratada fica obrigada a transportar os alunos, cuja relação será 

fornecida pela Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a ordem 
de serviço, sem que lhes sejam cobrados qualquer valor. 

 
8.5 A empresa contratada devera: 

 
8.5.1 Apresentar semestralmente Autorização Transporte Coletivo de Escolares 

emitido pelo DETRAN/SC, comprovando-a junto à Secretaria Municipal de 
Educação. 

 
8.5.2 Informar a Prefeitura Municipal de Paial, por meio de ofício, quando houver 

alteração no quadro de motoristas ou dos veículos, anexando à 
documentação do (s) substituto (s) exigida no edital. 

 
8.5.3 Realizar o transporte com veículos apropriados para número de alunos 

conforme exigido no item 1.4 deste edital. 
 

8.5.4 Na ocorrência de paralisações na operação das linhas sob sua 
responsabilidade, ressalvados os casos de força maior, cabe às empresas 
contratadas promover as ações necessárias para o pronto 
restabelecimento dos serviços. 

 
8.5.5 A contratada poderá substituiu o veículo indicado para o transporte dos 

alunos desde que o faça por outro de idêntica ou superior capacidade e por 
veículo de ano novo do que aquele a ser substituído, sem que isso lhe 
assegure reajuste no preço, salvo se a substituição decorrer de 
necessidade da administração, devidamente justificada. 

 
 

9 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ RIA 
 

9.1 FORMA DO PAGAMENTO – O pagamento do objeto da presente Licitação 
será efetuado mensalmente, até o dia 10 do mês subseqüente daquele a 
que se referirem os serviços, mediante a apresentação do competente 
documento fiscal. 

 
9.1.1 Quando o último dia destinado ao pagamento, conforme subitem anterior, 

não for dia útil, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil 
subseqüente. 

   
9.1.2 O valor a ser pago, será o equivalente ao total do(s) item(ns), vencido(s), 

pela(s) respectiva(s) empresa(s) licitante(s). 
 

9.1.3 Ao final de cada mês, o Município, mediante relatório das Escolas 
freqüentadas pelos alunos transportados, apurará o valor devido à(s) 
empresa(s) licitante(s), conforme o número do item/itinerário contratado e 
dias letivos constantes do mencionado relatório. 

 
9.2 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Para a efetuação do pagamento deverá a 

CONTRATADA:  
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9.2.1 Até o 5º dia útil subseqüente ao mês em que ocorreu a prestação de 

serviço enviar ao setor de empenhamento ou órgão competente a 1ª via da 
nota fiscal, devidamente visada pela Secretaria Municipal de Educação.  

 
9.2.2 Constar na nota fiscal o número do contrato; 

 
9.2.3 Não estar em débito com a tesouraria municipal; 

 
9.2.4 Abrir conta bancária em nome da empresa; 

 
9.2.5 Anexar a nota fiscal comprovante do recolhimento dos impostos do mês 

anterior ou as certidões negativas exigidas na habilitação e copia da Gfip 
do mês anterior onde conste o nome dos funcionários que efetuam o 
transporte. 

 
9.2.6 O não cumprimento de um dos itens constante do presente inciso acima 

acarretará o sobrestamento do(s) pagamento(s), até que sejam 
solucionadas as pendências apontadas. 

 
9.2.7 Além do especificado nos subitens 9.2.1 à 9.2.5, deverá apresentar ainda: 

 
9.2.7.1 Certidão negativa de débitos junto ao INSS e FGTS. 

 
9.2.7.2 E cópia das folhas de pagamento dos motoristas relativos ao mês 

da prestação dos serviços, salvo se este figure como sócio ou 
proprietário individual, juntamente com a SEFIP mensal; 

 
9.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A(s) despesa(s) decorrente(s) do 

fornecimento do objeto da presente licitação, correrão à conta da(s) 
seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) , prevista(s) na Lei Orçamentária 
do Exercício de 2015: 

 
Órgão – 04 – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR TE 
Unidade – 01 – Gerencia de ensino 
Proj./Ativ.  – 2.008 – Programa de transporte escolar para rede de ensino 
Fonte Recurso  – (32) 3.3.90.00.00.00.00.00.0001 – Aplicações diretas 
 

9.3.1 Em se tratando de transporte escolar de alunos do ensino fundamental e 
ensino médio, que freqüentam Unidades Escolares da Rede Estadual, os 
recursos serão próprios do Municipio. 

 
10 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTR ATIVOS 
 

10.1 Até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para o recebimento das 
propostas, qualquer empresa interessada em participar da licitação poderá 
impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 
10.1.1  A impugnação será dirigida ao Setor de Compras desta Prefeitura, que a 

encaminhará, devidamente informada, à Autoridade Competente para 
apreciação e decisão. 
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10.2 Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão do Pregão, 
terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das 
razões de recurso. 

 
10.3 O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro que poderá reconsiderar sua 

decisão, ou, fazê-lo subir, devidamente informado, para apreciação e 
decisão. 

 
10.4 As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o 

prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contra-razões, 
que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

 
10.5 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
 

10.6 Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto do certame 
à(s) licitante(s) vencedora(s). 

 
11 DO CONTRATO E RESPECTIVA VIGÊNCIA 
 

11.1 Após a homologação do resultado, será(ão) a(s) vencedora(s) notificada(s) e 
convocada(s) para, no prazo de até 15 (quinze) dias , assinar(em) o 
pertinente contrato (minuta constante do Anexo V ), sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 13 , deste 
edital. 

 
11.2 No ato de formalização do contrato, deverá a licitante vencedora: 

 
11.2.1 Indicar pessoa pertencente ao seu quadro funcional, com a qual a 

administração poderá obter informações e/ou esclarecimentos, bem como 
encaminhar quaisquer outras comunicações. 

 
11.2.2 Apresentar apólice de seguro, cuja cópia da apólice deve ser remetida a 

Prefeitura, com as seguintes coberturas mínimas: 
 

11.2.2.1 Despesas médico hospitalares do condutor, no valor mínimo de R$ 
5.500,00; 

11.2.2.2 Despesas médico hospitalares do passageiro, no valor mínimo de 
R$ 10.000,00; 

11.2.2.3 Acidentes pessoais de passageiros – condutor (morte acidental e 
invalidez permanente), no valor mínimo de R$ 50.000,00; 

11.2.2.4 Acidentes pessoais de passageiros transportados (morte acidental 
e invalidez permanente), no valor mínimo de R$ 50.000,00 por 
passageiro; 

11.2.2.5 Responsabilidade civil com cobertura de danos corporais contra 
terceiros, no valor mínimo de R$ 100.000,00; 

11.2.2.6 Responsabilidade civil com cobertura de danos materiais contra 
terceiros, no valor mínimo de R$ 100.000,00; 

11.2.2.7 Responsabilidade civil com cobertura de danos corporais e 
materiais dos passageiros, no valor mínimo de R$ 500.000,00; 

11.2.2.8 Responsabilidade civil com cobertura de danos morais de 
passageiros e terceiros, no valor mínimo de R$ 100.000,00. 
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11.2.3 Apresentar semestralmente Autorização Transporte Coletivo de Escolares 
emitido pelo DETRAN/SC, relativa ao(s) veículo(s) da empresa 
participante, nos termos do art. 136, II da Lei 9.503/97; 

 
11.2.4 O contrato terá prazo de vigência da data de assinatura até o dia 31 de 

dezembro de 2015, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos de 12 
(doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, 
II da Lei 8.666/93 e Prejulgado 1615 do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina. 

 
11.2.5 A prorrogação do contrato será feita por acordo entre as partes, através de 

termos aditivos, mediante comunicação prévia de no mínimo 30 (trinta) 
dias, devendo ser justificada e autorizada pela autoridade superior nos 
termos do § 2º do Art. 57, do mesmo diploma legal. 
 

11.2.5.1 Na prorrogação anual do contrato previsto no presente subitem 
poderá haver revisão anual com base na variação do INPC ocorrido 
no ano imediatamente anterior. 

 
11.2.6 Ficam vedadas as prorrogações contratuais para o exercício subseqüente 

quando houver até o exercício vigente: 
 

11.2.6.1 Aditamentos que acrescerem quantitativos do objeto, cujo 
somatório acumulado dos aumentos resulte em valor que supere a 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente pactuado 
devidamente corrigido; 

11.2.6.2 Aditamentos que resultem na mudança da forma de execução, 
ressalvados aqueles destinados a atendimento às modificações nas 
normas ou leis vigentes;  

11.2.6.3 Aditamentos que impliquem na redução ou aumento das obrigações 
das partes, ressalvadas as hipóteses previstas nos subitens 
11.2.6.1 e 11.2.6.2. 

 
11.2.7 A autoridade superior poderá a seu critério, quando verificado a 

inexistência de vantagem para a administração, recusar a prorrogação do 
contrato e determinar a instauração de novo certame licitatório. 

 
11.3 Caso o contrato, por qualquer motivo, não venha a ser assinada, a licitante 

subseqüente, na ordem de classificação, será notificada para nova Sessão 
Pública, na qual o pregoeiro examinará a sua proposta e qualificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
podendo o pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 

 
12 DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato decorrente desta licitação ensejará 
sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei 
nº 8.666/93 e posteriores alterações, com as conseqüências previstas no art. 
80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer 
indenização. 

12.2 A rescisão contratual poderá ser: 

12.2.1 determinada por ato unilateral da administração, nos casos enunciados nos 
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incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

12.2.2 amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a 
termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a 
Administração. 

13 DAS PENALIDADES 
 

13.1 A recusa imotivada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual no 
prazo assinalado neste edital sujeitá-lo-á à multa de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do contrato, contada a partir do primeiro dia após 
ter expirado o prazo que teria para assinar o contrato, nos termos do 
subitem 12.1 do presente instrumento convocatório. 

 
13.1.1 Entende-se por valor total do contrato o montante dos preços totais finais 

oferecidos pela licitante após a etapa de lances, considerando os itens do 
objeto que lhe tenham sido adjudicados. 

 
13.2 A penalidade de multa, prevista no subitem 13.1  deste edital, poderá ser 

aplicada, cumulativamente, com as demais penalidades dispostas na Lei nº 
8.666/93, conforme o art. 87, § 2º do mesmo diploma legal. 

 
13.3 A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta 

cláusula, se admitidas às justificativas apresentadas pela licitante vencedora, 
nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, 
“caput”, da Lei nº 8.666/93. 

 
13.4 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, se a licitante, convocada 

dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e poderá ser descredenciada 
do SICAF, ou outros sistemas de cadastramento de fornecedores, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 
14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

14.1 Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, 
serão prestados diretamente no Departamento de Compras e Licitações da 
Prefeitura Municipal de Paial, no endereço citado no preâmbulo deste edital, 
ou através do telefone (49) 3451-0045, de segunda à sexta-feira, das 
08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min. 

 
14.2 Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem 

documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão. 
 

14.3 Recomenda-se às licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo 
deste edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão com 
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto. 

 
14.4 É fundamental a presença da licitante ou de seu representante, para o 

exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer. 
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14.5 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, 

as licitantes farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-
mail) , número de telefone e fax , bem como o nome da pessoa indicada 
para contatos . 

 
14.6 A Prefeitura Municipal de Paial reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as 

Sessões Públicas deste Pregão. 
 

14.7 Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal 
de Paial não serão consideradas como motivos para impugnações. 

 
14.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o dia de vencimento, somente iniciando e vencendo nos 
dias de expediente. 

 
14.9 Os casos omissos neste edital serão resolvidos à luz das disposições 

contidas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações 
pertinentes à matéria. 

 
14.10 No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer 

reclamação ou indenização, poderá ser: 

14.10.1 adiada a abertura da licitação; 

14.10.2 alterados os termos do edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 
da Lei 8.666/93. 

 
14.11 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao 

objeto da presente licitação é o da Comarca de Itá, SC, excluído qualquer 
outro. 

 
15 DOS ANEXOS DO EDITAL 
 

15.1 Integram o presente edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu 
corpo, os seguintes anexos: 

 
I. Anexo I  – ITENS DO EDITAL 
II. Anexo II  – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO; 

III. Anexo III  – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. VII, DO ART. 4º, DA 
LEI Nº 10.520/2002; 

IV. Anexo IV – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CONHECE O ITINERÁRIO; 
V. Anexo V  – MINUTA DO CONTRATO. 

 
Paial, 09 de janeiro de 2015. 

 
LIDACI LOPES CROMIANSKI 
Prefeita Municipal de Paial 
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ANEXO I 
 

ITENS DO EDITAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015 
 
 
 

 
Linha 

 
Roteiro 

Total 
km 

anual 

 
Valor 

máximo
km 

rodado 

 
Total 

estimado 

01 

Matutino:  Saída as 06h00min  
De Paial, passa pela linha Goiabal, vai até a propriedade do senhor 
Celso Ricardi, sobe para linha Aparecida, São José passando pela 
propriedade do senhor Laurindo Sutili, desce e passa pelo asfalto, 
passando por linha Auler até Paial. 
Total do Trajeto 46,60 km  

 
 
 
 
 
 
 

27.240 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

R$2,76 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 
 

Meio dia: saída da escola Francisco Maciel Bageston, passa linha 
Goiabal, pinheirinho desce até a propriedade do Senhor Celso 
Ricardi, Jaci Vizotto, sobe pela linha Aparecida, vai para linha São 
José passando pela propriedade do Sr. Laurindo Sutili, passando 
pelo Flavio Baú, até Paial. 
Total do Trajeto 46,60 km 

Tarde: Saída da escola Francisco Maciel Bageston vai para Linha 
São José, Aparecida, Pinheirinho descendo até a propriedade do 
Senhor Jaci Vizotto, vindo até Paial. 
Total do Trajeto 43,00 km 
 
TOTAL GERAL DA LINHA: 136,2 km diários 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

• O preço máximo por km rodado a ser considerado como critério de desclassificação é de R$ 
2,76 (dois reais e setenta e seis centavos). 

 
• O valor foi calculado com base no preço praticado no ano anterior para o mesmo percurso 

acrescido o reajuste devido. 
 

• O itinerário deverá ser realizado com veiculo do tipo ônibus.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015 
 
 

ANEXO II 
 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Paial, SC 
 
 
 
 
  Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº _______________ e do CPF nº ________________, a participar da licitação instaurada 

pela Prefeitura Municipal de Paial, SC, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015 , na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL , outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa _______________________________________ , bem como formular propostas 

verbais, recorrer e praticar todos os demais atos i nerentes ao certame . 

 
 
 
 

Local, ______ de ____________________ de 2013. 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015 
 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII D O ART. 4º DA LEI Nº 
10.520/2002 (*) 

 
(*) Este documento deverá ser preenchido e anexado ao Envelope nº. 01 – Declaração de que 
cumpre plenamente as condições de habilitação ou poderá ser substituído por declaração verbal ao 
Pregoeiro no início da Sessão. 
 
 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a 

empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

__________________, DECLARA  que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015 , instaurado pela Prefeitura Municipal de Paial, SC. 

 
 
 
Local, ______ de ____________________ de 2013. 
 
 
 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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ANEXO IV 

 
 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:    
ENDEREÇO: 
                                        
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 A proponente abaixo assinada, participante da Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
N°. 002/2015 da Prefeitura Municipal de Paial, através de seu representante legal, DECLARA que 
que conhece integralmente os itinerários abaixo relacionados, para os quais apresenta a proposta e 
que aceita todas as condições para cumprimento das obrigações constantes no EDITAL RELATIVO 
AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N°. 003/2015, cuja execuçã o será efetuada com os seguintes 
equipamentos (veículos) e profissionais habilitados  (motoristas):  

 
 

ITEM 
 

 
Itinerário 

  
Veículo 

Nome do 
Motorista 

CNH do 
Motorista 

 
xxx(do 

itinerário) 
 

 
 

 
Placa e n° 
RENAVAN 

  
  

 
 
  

 

 
 
 

 Local e Data 
 
 
 
 

 Assinatura e identificação do representante legal da empresa 
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ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO.  
 

TERMO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO  DE N°.... ........ 
 
 Pelo presente termo de contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PAIAL – SC,  pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.614.376.0001-59, com sede na Rua 
Goiás, 400, centro, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu titular, a senhora LIDACI LOPES CROMIANSKI,  Prefeita municipal, residente 
e domiciliada no município de Paial, SC., inscrita no CPF/CIC sob o n..........., e a empresa 
....................., pessoa jurídica de Direito Privado, Inscrita no CNPJ sob n° .........................., com sede 
na rua ................., ..........., cidade e Município de .................., doravante denominada simplesmente 
de CONTRATADA, representada neste ato pelo seu sócio gerente o Senhor ..........................., 
portador da carteira de identidade n° ............. ........, CPF sob o n° ............... e perante as  
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizado pelo 
Processo Licitatório nº  003/2015, Pregão Presencial de n° 002/2015, homologado e adjudicado no 
dia XX de XX de 2013 ,  e que se regerá nos termos da lei 8.666/93 e suas alterações, atendida as 
Cláusulas e condições que anunciam   a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto:  

O MUNICÍPIO contrata com a CONTRATADA para execução de serviços de transporte escolar de 
alunos do ensino infantil, fundamental, médio e especial da rede de Ensino do Município para o ano 
letivo de 2015, conforme item, constantes do quadro seguinte: 

 
Linha 

 
Roteiro 

Total 
km anual 

 
Valor 

máximo 
km 

rodado 

 
Total 

estimado 

 
   

 

Sub-cláusula Única  – Os serviços de transporte escolar serão executados da seguinte forma: 

I. O percurso previsto, em seu itinerário, conforme consta acima será considerado a ida e o 
retorno, para cada dia letivo. 

II. Condições para a Realização dos Serviços: 

a) Os serviços, objeto do presente contrato, serão prestados em conformidade com o 
calendário escolar/letivo, beneficiando a todos os alunos residentes nas 
localidades e adjacências, conforme itinerários/percursos, descritos no objeto 
constante no caput desta Cláusula. 

b) Os serviços serão prestados, nos dias letivos e em dias não letivos, em que haja 
eventos cívicos e outros eventos extraclasse, conforme for determinado pela 
Secretaria Municipal de Educação do Município, ou pela Unidade Escolar, com o 
consentimento desta. 

c) No itinerário/percurso em que ocorrer o transporte de passageiros, a(s) empresa(s) 
vencedora(s), deverão assegurar condições ideais de conforto e segurança aos 
alunos transportados. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do prazo da execução:  
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A CONTRATADA  executará os serviços, ora licitados, iniciando-se a partir da data da 
assinatura do contrato até o último dia letivo do ano de 2015 tendo a vigência contratual em 
31/12/2015 podendo ser prorrogado por sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 
(sessenta) meses, nos termos do Art. 57, II da Lei 8.666/93 e Prejulgado 1615 do Tribunal de Contas 
de Santa Catarina. 

Os licitantes vencedores obrigam-se a executar os serviços objeto deste contrato durante os 
dias letivos do ano de 2015, conforme calendário escolar e determinação da Secretaria Municipal de 
Educação. 

I. Fica facultado ao Município de Paial, no decorrer do ano letivo, aumentar ou diminuir o itinerário 
previsto na Cláusula Primeira, com o correspondente ajuste do valor do contrato, nas seguintes 
situações: 

 
a) desistência ou transferências de alunos; 
b) desativação de escolas; 
c) necessidade justificada de mudança de itinerário. 
 

II. A contratada obriga-se a transportar os alunos, cuja relação será fornecida pela Secretaria 
Municipal de Educação, juntamente com a ordem de serviço, sem que lhes sejam cobrados 
qualquer valor. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Valor:  

Os Valores pela execução dos serviços objeto deste Termo de Contrato, conforme proposto no 
precedente processo licitatório para cada item/itinerário, é o somatório dos itens/itinerários, conforme 
demonstrativo abaixo: 

 
ITEM 

 
Itinerário Veículo Necessário Capacidade Mínima do 

Veículo 
Preço por 

Dia Letivo (R$) 

     

VALOR TOTAL POR DIA LETIVO......................... .............................R$ 

 

 

R$ .............. (..................................) por dia letivo. 

CLÁUSULA QUARTA - Da Dotação Orçamentária:  

Os valores relativos às despesas decorrentes do presente contrato são os consignados no 
Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2015, em dotações orçamentárias específicas e 
detalhadas em cada órgão e unidade de Governo, sendo assim caracterizados: 

Órgão – 04 – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR TE 
Unidade – 01 – Gerencia de ensino 
Proj./Ativ.  – 2.008 – Programa de transporte escolar para rede de ensino 
Fonte Recurso  – (32) 3.3.90.00.00.00.00.00.0001 – Aplicações diretas 

CLÁUSULA QUINTA - Do Pagamento e das condições de p agamento:  

Parágrafo Primeiro: O pagamento, pela execução dos serviços aqui contratados, será efetuado 
pelo MUNICÍPIO à CONTRATADA,  observadas as seguintes condições: 
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I. O pagamento do objeto da presente Licitação será efetuado mensalmente, até o dia 10 (dez) 
do mês subseqüente daquele a que se referirem os serviços, mediante a apresentação do 
competente documento fiscal. 

II. Quando o último dia destinado ao pagamento, conforme subitem anterior, não for dia útil, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente. 

III. Quando os valores se referirem a recursos oriundos do Convênio identificado na sub-cláusula 
da cláusula anterior deste contrato, o pagamento será efetuado quando das disponibilidades 
decorrentes das transferências do mencionado Convênio. 

IV. O valor mensal a ser pago, conforme Cláusula anterior, será o equivalente ao total do(s) 
item(ns), vencido(s), pela(s) respectiva(s) empresa(s) licitante(s) multiplicado pelos dias 
letivos ocorridos no respectivo mês.  

V. Ao final de cada mês, o Município, mediante relatório das Escolas freqüentadas pelos alunos 
transportados, apurará o valor devido à(s) empresa(s) licitante(s), conforme o número de itens 
/ itinerário contratado e dias letivos constantes do mencionado relatório. 

Parágrafo Segundo: Para a efetuação do pagamento deverá a CONTRATADA:  

I. Até o 5º dia útil subseqüente ao mês em que ocorreu a prestação de serviço enviar à 
Tesouraria Municipal a 1ª via da nota fiscal, devidamente visada pela Secretaria Municipal de 
Educação.  

II. Constar na nota fiscal o número do contrato; 
III. Emitir nota fiscal para cada nível de ensino, correspondente a proporcionalidade de alunos 

transportados (ensino infantil, fundamental municipal, fundamental estadual, médio e especial). 
IV. Não estar em débito com a tesouraria municipal. 
V. Apresentação os seguintes documentos: 

a. certidão negativa de débitos junto ao INSS e FGTS,   
b. e cópia das folhas de pagamento dos motoristas relativos ao mês da prestação dos 

serviços, salvo se este figure como sócio ou proprietário individual, juntamente com a 
SEFIP. 

VI. Abrir conta bancária em nome da empresa; 

Parágrafo primeiro. O não cumprimento de um dos itens constante do presente inciso acima 
acarretará o sobrestamento do(s) pagamento(s), até que sejam solucionadas as pendências 
apontadas. 

Parágrafo segundo. No ato do pagamento efetuar-se-á os seguintes descontos: 

a) ISS e INSS, exceto para as empresas, exceto para as empresas enquadradas como 
Micro-Empresa nos termos da lei complementar federal n˚ 123/2006. 

CLÁUSULA SEXTA - Do Reajuste:  

1. O valor do objeto do presente contrato são irreajustáveis, salvo a ocorrência de fatos 
elencados na alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

2. No caso de reajuste na forma da disposição do item anterior, o Município poderá adotar 
como parâmetro de reajuste, em até 100 % (cem por cento) da variação do preço ocorrido 
entre a data da contratação e data da concessão do reajuste ou entre a datas de 
concessão dos reajustes, mediante apresentação de planilha de composição 
individualizados os itens de custos. 

3. Juntamente com a apresentação das planilhas previstas no item anterior deverão 
apresentar a documentação comprovando a variação do preço ocorrido entre a data da 
contratação e da data da concessão do reajuste ou entre as datas de concessão de 
reajustes. 
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4. Na renovação anual do termo de contrato poderá haver revisão anual pelo INPC pela 
variação do ano anterior, assegurando a recomposição do preço. Na revisão anual 
deduzir-se-á os percentual concedidos na forma do item 2 desta cláusula 

CLÁUSULA SÉTIMA - São Obrigações do MUNICÍPIO:  

1. Zelar pelo cumprimento de todas as disposições contratuais e daquelas constantes do 
processo licitatório; 

2. Comunicar aos órgãos de trânsito quando tomar conhecimento de irregularidades, 
envolvendo os veículos utilizados para o transporte; 

3. Comunicar a CONTRATADA , com antecedência, sempre que necessários os serviços de 
transporte escolar em eventos extra-classe; 

4. Empenhar as despesas e garantir o pagamento na forma prevista na Cláusula Quinta do 
presente. 

CLÁUSULA OITAVA - São Obrigações da CONTRATADA:  

1. Obedecer às normas constantes do Processo de Licitação e neste contrato; executando 
os serviços em estrita observância às determinações do MUNICÍPIO e às normas técnicas 
e de segurança inerentes ao objeto deste Termo Contratual; 

2. Não sub-empreitar a execução dos serviços.   
3. Providenciar apólice de seguro cuja cópia da apólice deve ser remetida ao Departamento 

de Licitações, conforme subitem 11.2.3 do edital de processo de licitação n°. 002/2015.  
4. Adotar as providências necessárias para que o(s) veículo(s) e condutores estejam em 

estrita concordância com as normas da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
– Código Nacional de Trânsito – especialmente às disposições contidas nos artigos 136 a 
139 do mesmo diploma legal; 

5. Conforme o art. 136, Inciso III, do Código nacional de Transito, o veículo deverá ter 
pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 centímetros de largura, à meia altura, 
em toda as extensões das partes laterais e traseiras da carroceria, com o dístico 
ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veiculo com carroceria na cor amarela as 
cores aqui indicadas devem ser invertidas. 

6. Instalar, conf. o art. 136, Inciso VI, do Código nacional de Trânsito, cintos de segurança 
em número igual ao da lotação. 

7. Cumprir todas as exigências das Leis e Normas Trabalhistas e de Segurança no Trabalho, 
tanto em relação ao pessoal utilizado na consecução do objeto do presente, quanto do 
pessoal que, por qualquer eventualidade, possa permanecer junto ao(s) veículo(s); 

8. Submeter-se às determinações do MUNICÍPIO e ao cronograma do calendário escolar; 
9. Executar os serviços de transporte escolar nos itinerários / percursos, conforme consta do 

objeto contratual, sem qualquer discriminação aos estudantes transportados; 
10. Fornecer ao MUNICÍPIO a respectiva Nota Fiscal de Prestação de Serviços, emitida 

segundo as normas fiscais e tributárias pertinentes, conforme o cronograma de 
pagamentos estabelecido na Cláusula Quinta deste instrumento contratual;  

11.  Apresentar semestralmente Autorização Transporte Coletivo de Escolares emitido pelo 
DETRAN/SC, relativa ao (s) veículo (s) da empresa participante, nos termos do art. 136, II 
da Lei 9.503/97; 

12.  Informar ao Município de Paial, por meio de ofício, quando houver alteração no quadro de 
motoristas, anexando à documentação do (s) substituto (s) exigida no Edital. 

13.  Realizar o transporte com veículos apropriados para número de alunos conforme 
estabelecido na Cláusula Primeira deste Contrato. 

14.  Na ocorrência de paralisações na operação das linhas sob sua responsabilidade, 
ressalvados os casos de força maior, cabe às empresas contratadas promover as ações 
necessárias para o pronto restabelecimento dos serviços e, 
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15.  Atender as demais normas e obrigações constantes do edital de Processo de Licitação 
n°. 002/2015, anexo do presente contrato. 

CLÁUSULA NONA - Das Sanções Administrativas:  

 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE  poderá aplicar ao CONTRATADO,  
as seguintes penalidades: 

a. Advertência 
b. Suspensão ao direito de licitar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos. 
c. Declaração de idoneidade, com fulcro no Capítulo IV, seção II, da Lei n° 8666/93 e Lei 

10.520/2002. e,  
d. Multa  

 
 I - A penalidade de advertência será aplicada em caso de infrações cometidas que 
prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que venham a causar dano ao CONTRATANTE  ou a 
terceiros. 
 
 II - As multas serão as seguintes: 

a. Até 0,5% (meio por cento), sobre o valor da fatura, por inobservância de quaisquer das 
responsabilidades arroladas na Cláusula quarta, deste instrumento. 

b. Até 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, no caso de desistência de 
Fornecimento. 

 . 
 III - A penalidade de suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração serão aplicadas nos seguintes casos: 
   

a. fizer declaração falsa; 
b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 
c. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
d. não mantiver a proposta; 
e. falhar ou fraudar na execução do contrato, injustificadamente; 
f. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
g. fornecer produtos em desconformidade com o especificado; 
h. descumprir prazos e condições previstas neste instrumento. 

 
 IV – a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração 
pública, será aplicado nos casos em que o CONTRATANTE,  após análise dos fatos, constatar que a 
contratada praticou falta grave. 
 
 § 1° A cobrança da multa prevista no inciso II, alínea “a”, será descontada quando da 
apresentação da nota fiscal e, a prevista na alínea “b”, por intermédio de notificação de cobrança 
sendo a CONTRATADA  obrigada a fazer o recolhimento aos cofres públicos, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, sob pena de cobrança judicial. 
 
 § 2º A punição definida no inciso III será por até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurar os 
motivos de sua punição. 
 
 § 3º A punição definida no inciso IV será por até 2 (dois) anos, ou enquanto perdurar os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA  ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 
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 § 4º As penalidades poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, nos termos do 
art. 87 da Lei nº. 8.666/93 e art. 7º, da Lei n. 10.520/02. 
 
 § 5º Na aplicação dessas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
 § 6° Além das penalidades acima citadas a CONTRATADA  ficará sujeita ao cancelamento de 
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE. 

Sub-Cláusula Primeira  – na aplicação das sanções previstas nesta cláusula será assegurado à 
CONTRATADA  o direito à defesa e ao contraditório. 

Sub-Cláusula Segunda  - A multa prevista nesta Cláusula será remida nos casos de força maior, 
devidamente comprovada por autoridade habilitada. 

CLÁUSULA DÉCIMA: - Da Rescisão Contratual  

Constituem motivo para a rescisão contratual: 

1. O inadimplemento de obrigações contratuais; 
2. Quando verificado, pela fiscalização do MUNICÍPIO, a execução inadequada; 
3. O desrespeito aos alunos transportados; 
4. Ocorrências de fatos relacionados aos alunos que possam se enquadrar como 

desrespeitos e violação dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente; 
5. A ocorrência de problemas de manutenção do(s) veículo(s) utilizados na execução dos 

serviços; 
6. Quando da ocorrência regular de paralisação dos serviços, decorrente de problemas 

mecânicos e de manutenção do(s) veículo(s); 
7. Quando constatada a infringência às disposições previstas na Lei Federal nº 9.503, de 23 

de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro – especialmente às disposições 
contidas nos art. 136 a 139 do CTB; 

8. Sub-contratação do objeto do presente contrato.   

Sub-Cláusula Primeira  - Havendo a rescisão do presente contrato, esta se processará de 
conformidade com as disposições dos artigos 77, 78, 79 e 80, da Lei nº 8.666/93. 

Sub-Cláusula Segunda  - A CONTRATADA,  reconhece os direitos da Administração, em caso de 
rescisão, conforme preceitua o inciso IX, do art. 55, combinado com o art. 77, ambos da Lei nº 
8.666/93. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Aditamento:  

Presente, mediante justificativa, a alteração do(s) itinerários(s) / percursos, tanto pela majoração ou 
diminuição da distância a ser percorrida diariamente ou modificação na capacidade dos veículos, 
desde que observado o subitem 11.3 do edital, poderão as partes celebrar Termo Aditivo ao 
Contrato, contanto que seja observada a disposição do art. 65, I, “b” combinado com § 1º do mesmo 
artigo, da Lei nº 8.666/93, e o estabelecido no item 2 da Cláusula Segunda deste Contrato.   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
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 O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na lei n° 8.666/93 e demais alterações 
posteriores vigentes e pelos preceitos do Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO DO CONTRAT O 
 
Este Contrato esta vinculada ao Pregão Presencial nº. 002/2015, Processo de Licitações n°. 
003/2015 e a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS  
 
Os casos omissos serão resolvidos à luz da lei 8.666/93 e alterações posteriores vigentes, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FIS CALIZAÇÃO  
 
A execução deste contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Sra.( _________ ), Secretária 
da Educação, responsável pelo recebimento, verificação de atendimento das especificações técnicas 
do objeto e sua quitação total de entrega e recebimento, nos termos do art. 67 da lei nº. 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:  

As questões e/ou dúvidas oriundas do presente, serão discutidas no Foro da Comarca de Itá (SC), 
com a renúncia de qualquer outro. 

          E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com as 
testemunhas abaixo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus 
sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Paial-SC., aos ___ dias do mês de _________ do ano de 2015. 
 
___________________________  ______________________________ 
Contratante      Contratada 
 
Testemunhas:  
 
____________________________       _____________________________ 


