
O Município em referência torna público que está instaurada a seguinte licitação:

Município de Tabuleiro/MG
Estado de Minas Gerais

Licitação 016/2014

Pregão com procedimento presencial

PREAMBULO

OBJETO
Execução de serviços de transporte de escolares em 

linhas remanescentes da licitação anterior e novas 
MODALIDADE Pregão com procedimento presencial

TIPO Menor Preço
FORMA DE 

JULGAMENTO
Menor preço por item

Tanto a licitação quanto a execução do objeto estão subordinados à 

Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 

Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993, subsidiáriamente

Lei Complementar 123 de dezembro de 2006

Os trabalhos serão conduzidos pela  seguinte equipe:

Atode Portaria 069/2013

Pregoeiro(a) Dircéia Lima de Souza

Equipe de apoio
Valma Alvim Amaral

Ladimar Xavier Toledo

A entidade promotora desta licitação está localizada no seguinte endereço:

Logradouro e Praça Alzira de Moraes Prata, 66

Bairro Centro

Município Tabuleiro

Estado Estado de Minas Gerais

CEP 36.165-000

CNPJ 17.744.798/0001-89

Telefone 32-3253-1235

Horário de Das 12:00 às 17:00 horas

O Credenciamento dos representantes e a entrega das Propostas e da 

Dependência Sala de Licitações da Prefeitura

Endereço Praça Alzira de Moraes Prata, 66

Data 12 de março de 2014

Horário 15:00 (quinze) horas
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Os trabalhos serão iniciados com o credenciamento das empresas e 

TEXTO

DO OBJETO
Execução de serviços de transporte de escolares em linhas remanescentes

da licitação anterior e novas linhas, entre suas residências e as escolas As linhas está(ão) especificado(s) e quantificado(s) no Anexo 1 deste

instrumento, onde também se encontram as demais informações e 

DA ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

DO PROCESSO 

Processo Administrativo nº 026/2014

DAS DEFINIÇÕES

Adotam-se neste instrumento e em toda a documentação a ele associada 

ENTIDADE QUE Município de Tabuleiro/MG

MUNICÍPIO Município de Tabuleiro/MG

AUTORIDADE Prefeito Municipal

ORDENADOR DE Prefeito Municipal

PREGOEIRO(A) Funcionário(a) designado(a) pela autoridade 

EQUIPE DE APOIO Grupo de servidores do  MUNICÍPIO designados pela 

PROPONENTE, Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado 

ADMINISTRAÇÃO Todos os órgãos, entidades ou unidades do  

FISCALIZAÇÃO Representante(s) da Administração especialmente 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar desta licitação pessoas físicas que atenderem a todas as 

Não poderão participar do presente certame licitantes declarados 

Não será permitida a participação nesta licitação de consórcios 

Não poderá participar da execução do objeto, servidor ou dirigente do 

DO CREDENCIAMENTO

A fim de que possa manifestar-se validamente quanto aos atos 

A outorga dos poderes de representação de que trata o item anterior será 

Na hipótese de instrumento particular o documento deve ter firma do 

Deverá, também, o  licitante, quando da entrega do documento de 
Deacordo com o item 5.1 deste edital é admitida na presente licitação a

participação de  pessoa física.  Estas deverão se credenciar da 
Na hipótese da pessoa física se fizer representar por procuradores na 

Na hipótese da pessoa física participar diretamente, no ato de 

Resumindo, olicitante, pessoa física, de acordo com a sua situação, deverá 

Documento
Credenciamento 

de Procurador

Credenciamento 

Direto da Pessoa 
Termo de credenciamento Obrigatório Dispensado

Documento de identidade Obrigatório Obrigatório

CPF Obrigatório Obrigatório

Declaração de que o licitante Obrigatório Obrigatório

Observação 1 - Os documentos relacionados no quadro serão 

Observação 2: Exceto os documentos referente aos Anexos 2 e 4, os 
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O documento de credenciamento deverá ser apresentado pelo 

Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes 

Encerrado a fase de credenciamento pelo(a) Pregoeiro(a), não serão 

Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante 

Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar 
Na hipótese da licitante não apresentar Representante (Legal ou

Procurador) ou esse não se credenciar, a licitante ficará impedida de As licitantes cujos representantes não estejam presentes na hora

determinada para o início do credenciamento não serão credenciados. 
Não serão credenciados os licitantes impedidos de participar na forma do 

Ultrapassada a fase de credenciamento, qualquer licitante poderá ser 

DA IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES COM A PROPOSTA 

COMERCIAL E COM OS DOCUMENTOS  PARA HABILITAÇÃO
A Proposta Comercial e os documentos de Habilitação deverão ser 

ENVELOPE Nº 1

Município de Tabuleiro/MG

Razão Social ou nome do Licitante

Pregão com procedimento presencial

Licitação 016/2014

PROPOSTA COMERCIAL

ENVELOPE Nº 2

Município de Tabuleiro/MG

Razão Social ou nome do Licitante

Pregão com procedimento presencial

Licitação 016/2014

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

DA PROPOSTA COMERCIAL 

A proposta será apresentada em uma única via, preferencialmente 

a) os preço unitários conforme modelo do Anexo 6 do edital

O prazo de validade da proposta será de 60 dias, sendo desclassificadas as 

O  preço da proposta deverá incluir  todos os custos e despesas necessárias 

A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de 

Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na 

Não haverá reajuste de preços. 

a) os preço unitários conforme modelo do Anexo 6 do edital

O prazo de validade da proposta será de 60 dias, sendo desclassificadas as 

O  preço da proposta deverá incluir  todos os custos e despesas necessárias 

A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de 

Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na 

Não haverá reajuste de preços. 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do 

Cada licitante poderá participar de quantas linhas desejar. Porem, deve 

As propostas deverão conter o preço unitário por linha em que o 

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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A licitação é do tipo  MENOR PREÇO

Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não 

Em hipótese alguma, após a entrega das propostas, serão admitidas 

A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as que:

deixarem de apresentar todos os documentos solicitados

oferecerem objetos com especificações em desacordo com o 

oferecerem condições de pagamento de forma diferente do 

 condicionem sua oferta, preços ou quaisquer outras condições 

apresentarem preços com mais de 2 (duas) casa decimais.

se refiram simplesmente a acréscimo sobre outras ofertas 

contenham divergência de números, dados ou valores,

contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas,

forem ilegíveis,

contenham limitações, omissões, alterações, adições ou 

apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu 

preenchidas a lápis,

tenham validade inferior a 60 dias

tenham valores superiores ao critério de aceitabilidade 

Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante 

Simples omissões ou irregularidade, irrelevantes ou facilmente sanáveis, a 

Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão 

DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Os licitantes deverão apresentar os documentos relacionados e 
De acordo com o art. 42 da Lei Complementar 123 de dezembro de 2006, a

comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
Conforme estabelecido no art. 43 da Lei Complementar 123 de dezembro 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 

Para fins de verificação da habilitação dos licitantes a aceitação de 

Os documentos poderão, ainda, ser apresentados em original, em cópia 

A documentação deverá ser apresentada em uma única via.

Toda a documentação apresentada pela licitante para fins de habilitação 

Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de 

DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

Será inabilitada a licitante que:

Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados.

Apresentarem documentos com validade vencida
Apresentar apenas o protocolo de pedido do documento nos

respectivos órgãos ou repartições, em substituição ao Apresentar documentos de comarcas ou jurisdição diferente de

sua sede ou domicílio, quando assim for exigido neste Possuir objetivo social que não autorizem a execução do objeto

licitado
Apresentar documento e propostas copiadas por fax.

DO PROCEDIMENTO DURANTE A SESSÃO

No dia e horário fixados no preâmbulo deste Edital, em sessão pública, 

Encerrada a fase de credenciamento e iniciada a abertura dos envelopes 

Após efetuar o credenciamento dos representantes dos licitantes, serão 

Somente participação da fase de lances verbais as autoras das propostas 
As propostas que forem selecionadas para a fase de lances de acordo com

os critérios estabelecidos nos art.4º incisos VIII e IX da Lei Federal 10.520, 
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Qualquer licitante, não estando presente quando convocado a ofertar lance,

será interpretado como desistência de formular proposta. Neste caso A regra do item 12.3.2 vale também para os licitante cujos representantes

abandonaram a sessão antes de seu final. 
 A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará o atendimento das 

cujo  objeto  não  atenda  às  especificações,  prazos  e  

que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente 

que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante 

que apresentem documentos em desacordo com as exigências 

que possuam prazo de entrega superior a 15 dias

Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o(a) 

Serão classificadas para a etapa de lances, a proposta de menor valor e 

Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas nessas 

Na hipótese do item anterior, para seleção da última proposta para a fase 

Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais 

O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes classificados, de 

Na hipóterse de propostas iniciais com valores iguais, o Pregoeiro 

Ao final da etapa de lances, existindo empate no menor lance obtido, será 

A fase de lances estará encerrada quando o detentor do menor lance 

Implica exclusão da fase de lances verbais e manutenção do último preço 

Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a 

Está assegurado como critério de desempate, preferência pelas 

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro verificará se ocorreu empate entre 

Constatado empate conforme estabelecido no item anterior, a micro 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

Não ocorerendo a contratação na forma do item anterior serão 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

Não havendo microempresas ou empresas de pequeno com propostas 

O critério de desempate previstos nos subitens anteriores somente se 

Encerrada a etapa competitiva, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

Os valores das propostas vencedoras, após concluída a fase competitiva, 

Sendo aceitável a proposta da primeira colocada, o(a) Pregoeiro(a) abrirá o 

Não sendo aceitável a oferta da primeira colocada ou em se constatando o 

Caso entenda necessário exame mais detalhado dos lances verbais ou da 

O(A)  Pregoeiro(a) e a autoridade competente poderão pedir 

Encerrada o exame da documentação das vencedoras dos vários itens  o 

Proclamada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar 
Os envelopes nº 2 – Documentação de Habilitação que não forem abertos,

a critério do(a) Pregoeiro(a), ou serão devolvidos no final da sessão aos 
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O objeto será adjudicado ao vencedor pelo valor unitário, depois de 

Inexistindo manifestação recursal, ou após o julgamento e decisão dos 

DA CONTRATAÇÃO

Após homologação do resultado desta licitação, o adjudicatário do objeto 

A proponente vencedora será convocada para assinar o instrumento 

Na hipótese do convocado não assinar o instrumento contratual no prazo 

A adjudicatária deverá comprovar a manutenção das condições 

a) documentos de identidade e CPF do seu representante legal, signatário 

b) indicar o preposto que a representará durante a execução dos 
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Caso a adjudicatária não apresente situação regular no ato da contratação, 

Na hipótese do item 14.3 o pregoeiro examinada o objeto, o valor 

Para regular a execução do objeto será adotado o seguinte instrumento 

Contrato

A CONTRATADA não poderá subcontratar, no todo ou em partes, o objeto 

As alterações contratuais serão sempre efetivadas através de termo 

DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE ADJUDICATÁRIO

Além de executar o objeto conforme previsto, o CONTRATADO se obriga, 

O CONTRATADO é obrigado a substituir, às suas expensas, no todo ou em 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida 

DA FISCALIZAÇÃO

O adjudicatário obrigar-se-á a executar o(s) objeto(s) a ele adjudicado(s), 

Constatadas irregularidade no objeto, o CONTRATANTE poderá:

rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do 

determinar sua complementação ou rescindir a contratação se houver 

As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo 

DO PRAZO 

O serviço será prestado entre durante todo o restante do ano letivo de 

DOS PREÇOS E DOS REAJUSTAMENTO

Serão aqueles aceitos pelo pregoeiro e são considerados fixos e 

DO PAGAMENTO 

Mensalmente atraves da medição dos serviços efetivamente realizados e 

O pagamento será efetuado pelo valor líquido após as deduções de 

DAS DOTAÇÕES  ORÇAMENTÁRIAS

A(s) despesa(s) será(ão) escriturada(s) na(s) seguinte(s) dotação (ões) 

3.3.90.36.00.2.07.01.12.361.115.2.0057 - Manut. e Desenv. das Atividades 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o 

A recusa injustificada do licitante vencedor em apresentar assinar o Termo 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ele adjudicado;

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 

A Licitante que durante a execução do objeto  de licitação deixar de 

a) advertência

b) multa de até 10% (dez por cento do valor adjudicado

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será 
DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES DO 

EDITAL
Com antecedência superior a 2 (dois) dias úteis da data fixada para o 

Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações ao instrumento 

Somente serão considerados pedidos de esclarecimentos e impugnações 

Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho 

A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 

Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações do edital, entregues em  

DOS RECURSOS
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Dos atos do(a) Pregoeiro(a) cabe recurso, devendo haver manifestação 

A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão 

Os recursos serão dirigidos ao Ordenador da Despesa, encaminhados 

Os recursos deverão ser protocolados  no Protocolo da entidade 

Os recursos somente serão conhecidos se forem recebidos pela entidade 

Os recursos entregues em  forma diversa do estabelecido neste Edital não 

Somente serão considerados recursos entregues na via original, não sendo 

Na hipótese de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá 

São pressupostos de admissibilidade do recurso:

a) a legitimidade;

b) o interesse de recorrer;

c)  a existência de ato administrativo decisório;

d)  a tempestividade

e) a forma escrita;

f)  a fundamentação;

g) o pedido de nova decisão.

Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As decisões do(a) Pregoeiro(a) serão consideradas definitivas somente

após terem sido homologadas pela autoridade competente do MUNICÍPIO 
As normas disciplinadas da licitação serão sempre interpretadas em favor 

Esclarecemos que o preâmbulo, texto e anexos deste instrumento e 

A apresentação de proposta implica pelo proponente na aceitação de 

Nos termos do art. 49 da Lei 8666/93 esta licitação poderá ser revogada 

O  MUNICÍPIO poderá, ainda, adiar ou prorrogar prazos para recebimento 

É único, exclusivo e competente para solução de todo e qualquer litígio 

Comarca de Rio Pomba - Estado de Minas Gerais

Integram este Edital os seguintes Anexos:

a)  Anexo 1 - Detalhamento do Objeto

b)  Anexo 2 - Termo de Credenciamento

c)  Anexo 3 - Relação de documentos para habilitação
d) Anexo 4 - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de

Habilitação
e)  Anexo 5 - Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador

f)  Anexo 6 - Proposta de Preços

g) Anexo 7 - Modelo de instrumento contratual

h) Anexo 8 - Declaração de fato superveniente

Tabuleiro, 25 de fevereiro de 2014

Pregoeiro(a)

Portaria 069/2013

Dircéia Lima de Souza

Equipe de Apoio

Valma Alvim Amaral

Ladimar Xavier Toledo



1.1

Item Unidade
Quantida

de

Preço 

Unitário 

Máximo 

Admitido 

 por dia 

trabalhad

o

1 Dia 173 46.20

2 Dia 173 72.60

3 Dia 173 40.60

4 Dia 173 67.20

5 Dia 173 50.40
277.00

1.2

1.2.1

Visto

Ordenador da despesa

Dauro Martins Vidal

Prefeito Municipal 

ANEXO 1
1 - DETALHAMENTO DO OBJETO 

Quantidades e Preços Máximos Admitidos

Especificação

Linha 1 - Antiga e Deserta - Licitação 

Linha 12 - Antiga e deserta - Licitação 

Linha 17 -  Nova (EXCLUÍDA-NÃO COTAR)

Linha 18 - Nova

Linha 19
Total por dia

Outras condições para a realização do objeto

HORÁRIOS E TRAJETOS DAS LINHAS

Linha 01 – (Linha da Licitação 006/2014 - Deserta) - Saída às 06h15min

(turno diurno), da encruzilhada do boy, segue a estrada principal da Água

Limpa, segue a estrada do Tabuleirinho, Rodovia MG 133, vindo até a E. M.

João XXIII . Ao término das aulas 12

Linha 12 - (Linha da Licitação 006/2014 - Deserta) - Saída ás

06h00min(turno diurno) da propriedade do Sr. Joaquim Pinto indo até a

fazenda do Sr.Valtinho e retornando a estrada principal até a escola

Municipal João XXIII. Extensão total ida e volta 22 k

Linha 17 - Linha Nova - Saída da Escola Municipal Cel. Cláudio Gomes às

17:10 horas, deixando os alunos, filhos do Sr. Cláudio, em sua residência

na Fazenda do Dr. Fernando, seguindo em frente, até a granja Pif Paf,

deixando os alunos e retornando segu



1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4

1.2.2.5

1.2.2.6

1.2.2.7

1.2.2.8

1.2.2.9

1.2.2.10

1.2.2.11

1.2.2.12

1.2.2.13

1.2.2.14

1.2.2.15

1.2.2.16

1.2.2.17

1.2.2.18

1.2.2.19

1.2.2.20

1.2.2.21

1.2.2.22

1.2.2.23

1.2.2.24

1.2.2.25

1.2.2.26

1.2.2.27

1.2.3

Linha 18 - Linha Nova - Saída às 06:00 horas, residência do Senhor Manoel

Bento, com sentido à Escola Municipal João XXIII, retornando em sua

origem após o término das aulas. Veículo necessário para realizar os

serviços com capacidade mínima de 04 lugares

Linha 19 - Linha Nova - Saída às 04:30 horas da residência do Senhor José

Raimundo, sentido a antiga Escola Municipal do Ribeirão de Santana,

retornando ao término das aulas. Veículo necessário para realizar os

serviços com capacidade mínima de 04 lugares

Normas para execução do objeto
Não será admitido transporte de alunos em veículo com capacidade inferior

às estabelecidas para cada linhaO serviço, diariamente, compreende o transporte dos alunos entre suas

residências e as escolas de destino, nas respectivas linhas. Antes das Na hipótese de ser necessário alterar, permanente ou provisoriamente, os

horários especificados, o fato será comunicado à CONTRATADA com Os serviços não serão prestados nos feriados e nos períodos de férias

exceto aquele especificado no item seguinte.Serviços extras, de caracter eventual, poderão ser solicitados pelo

Município  e serão previamente combinados com a CONTRATADA  com Os veículos deverão obedecer ao Código Nacional de transito e legislação

complementar e correlata.O condutor do veículo deverá satisfazer aos requisitos do Código Nacional

de Trânsito e legislação complementar e correlata.Antes de iniciar a execução do objeto, o contratado deverá indicar

formalmente o motorista que será responsável pelo serviço encaminhando Na hipótese dos veículos destinados ao serviço apresentarem defeitos que

impeçam sua utilização, o adjudicatário deverá providenciar outro para Durante a execução dos serviços objeto da presente licitação é vedado o

transporte de pessoas estranhas ao serviço (caronas).Deverá estar incluso no preço proposto todas as despesas com mão de

obra para a condução dos veículos, combustíveis, manutenção, impostos Os serviços serão remunerados por dia trabalhado efetivo considerando-se

as linhas especificadasPara efeito de aplicação do presente instrumento, a participação do

combustível será de 30%  e da mão de obra 10%, na composição dos 
Os veículos deverão ter registros e licenciamentos na categoria “Aluguel”. 
Os veículos deverão se apresentar ao serviço em perfeitas condições de

uso.Entende-se como veículo em perfeitas condições de uso quando todos os

seus equipamentos, componentes e peças  se encontram sem desgaste As condições de uso dos veículos serão objeto de inspeção a serem

realizadas por servidor, Comissão do município e/ou terceiros contratados, Os veículos são destinados ao transporte de passageiros e deverão se

apresentar ao serviço com todos os bancos disponíveis para utilização. O adjudicatário é responsável pelos escolares durante todo o trajeto

devendo abrir as portas para embarque e desembarque dos alunos e, Os alunos somente poderão desembarcar dos veículos nos locais de

destino: escolas em que estão matriculados e suas residência. O condutor Ao iniciar a execução do contrato, o contratado receberá do Município a

listagem dos alunos a serem transportado em cada linha. Poderá haver É obrigação do adjudicatário e de seus prepostos comunicar diaramente à

Diretora das respectivas escolas, as ausências de alunos constante da Também, qualquer fato arnormal acontecido com os alunos durante a

realização dos serviços, deverá ser comunicado a direção das escolas onde Faz parte da execução do objeto a obrigação do contratado, nas estradas

rurais e de acesso à propriedades, em manter as porteiras fechadas após a A qualquer tempo o município poderá fiscalizar e solicitar as comprovações

de que os condutores do veículo e o adjudicatário contratado,  possuem 
Compete, ainda, ao CONTRATADO

a) tratar os usuários e funcionários da prefeitura com zelo e distinção;
b) afastar do serviço, no prazo máximo de 24 horas, qualquer preposto que

na opinião da fiscalização não execute o seu trabalho de maneira correta e A prefeitura dispõe de alguns veículos destinados ao transporte escolar. Em

conseqüência, a seu exclusivo critério, poderá rescindir o contrato de 
Número de alunos e extensão das linhas



Linhas

Qtde de 

km 

percorrid

o com 

os 

alunos 

por dia

1 14

12 22

17 14.5

18 24

19 28

2.1

3.1

Nome da 

Cidade, 

___ de  

________

______ 

de 2006.

Número de alunos 

previsto para a 

linha

Valor máximo admitido por 

dia trabalhado

9 46.20

9 72.60

4 40.60

4 67.20

9 50.40

Total por dia 277.00
O preço máximo por quilometro rodado pelo 

veículo com capacidade para 09 lugares é de O preço máximo por quilometro rodado pelo 

veículo com capacidade para 04 lugares é de 
OBSERVAÇÕES

1 – Poderá haver acréscimo de alunos especificados para cada linha, até o

limite da capacidade do veículo estipulado para cada linha2 - A quilometragem constante do quadro se refere às distâncias percorrida

pelo  o veículo, no sentido de ida, à partir do ponto inicial da linha até o seu 
02 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

O(s) preço(s) unitário(s) constante dos itens 01.01 e 1.2.3 é(são) máximo(s)

e se constitui(em) no critério de aceitabilidade de preço(s), conforme art 3º, 

03 - PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO

O serviço será prestado entre durante todo o restante do ano letivo de 

ANEXO 2

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

NOME ou RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE, inscrita no CPF ou CNPJ sob o 



ASSINATU

RA DO 

REPRESE

NTANTE 

LEGAL 

DA 

EMPRESA

________

________

________

________

________

1

Município de Tabuleiro/MG
nos atos relacionados à

Licitação 016/2014
instaurada na modalidade de 

Pregão com procedimento presencial
relativo à

Execução de serviços de transporte de escolares em 

podendo para tanto impugnar documentos e propostas de outros 

Local e data

Assinatura do representante legal da licitante

Nome legível do representante legal da licitante

ANEXO 3

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO JURÍDICA



2

7

I - Cédula de Identidade

REGULARIDADE FISCAL
I - Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Receita

Federal
II - Certidão Negativa de Débito com o Município de residência do Licitante
III - Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, emitido pelo

Município de Tabuleiro, demonstrando que o licitante é contribuinte do IV - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e

a Dívida Ativa da União, com validade na data fixada para a entrega dos V – Prova de Inscrição no INSS como autônomo e comprovante do último

recolhimento devido. 
OUTROS DOCUMENTOS
I - Declaração do licitante que não emprega menor de 18 (dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer II - Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, na forma do

§ 2º, do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98 , nos 

OBSERVAÇÃO

No caso de taxas, impostos, tributos e contribuições federais, inclusive os 
Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos”

ou, ainda documentos similares, em substituição aos comprovantes 

ANEXO 4

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

Licitação 016/2014

Pregão com procedimento presencial

NOME ou RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE, inscrita no CPF ou CNPJ sob o 

Local e data

Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante

ANEXO 5

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

Licitação 016/2014



Bairro

CEP

Telefone

Item Quant

Preço 

Unitário 

Proposto

Total 

anual

1 173

2 173

3 173

4 173

5 173

Pregão com procedimento presencial

NOME ou RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE, inscrita no CPF ouCNPJ sob o 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

Local e data

Assinatura do representante legal da licitante

Nome do representante legal da licitante

ANEXO 6
PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação 016/2014

Pregão com procedimento presencial

LICITANTE
Razão Social

Logradouro/nº

Cidade/Estado

CNPJ

Para fornecimento do(s) produto(s) a seguir relacionado(s) objeto da licitação em 

Descrição Unid

Linha 1 - Antiga e

Deserta - Licitação 
Dia

Linha 12 - Antiga e

deserta - Licitação 
Dia

Linha 17 - Nova

(EXCLUÍDA-NÃO 
Dia

Linha 18 - Nova Dia

Linha 19 - Nova Dia

TOTAL

VALIDADE DA PROPOSTA
A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir da presente

data.
DECLARAÇÃO CARIMBO COM CNPJ

Declaro  sob as penas sob as penas da lei, que os 

Assinatura:



Bairro Centro

CEP
36.165-

000

Telefone
32-3253-

1235

Bairro

CEP

Telefone

1.1

2.1

Item Quant
Preço 

Unitário

Total do 

Item

1 173 0.00

2 173 0.00

3 173 0.00

4 173 0.00

5 173 0.00

0.00

4.1

Nome:      

Cargo:  

Identidade:      

CPF:      

ANEXO 7
INSTRUMENTO CONTRATUAL

TIPO NÚMERO

Contrato #REF!
Processo Administrativo nº 026/2014 Licitação 016/2014

CONTRATANTE

Razão Social Município de Tabuleiro/MG

Logradouro/nº Praça Alzira de Moraes Prata, 66

Cidade/Estado Tabuleiro

CNPJ 17.744.798/0001-89

CONTRATADO

Razão Social

Logradouro/nº

Cidade/Estado

CNPJ

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NO PROCESSO EM REFERÊNCIA,

AO QUAL SE VINCULA, A CONTRATANTE AUTORIZA A CONTRATADA EXECUTAR O OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SUBORDINAÇÃO

O presente contrato subordina-se à(s) seguinte(s) lei(s):

Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 

Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993, subsidiáriamente

Lei Complementar 123 de dezembro de 2006

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Execução de serviços de transporte de escolares em linhas remanescentes 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO E DOS PREÇOS

Descrição Unidade

Linha 1 - Antiga e Dia

Linha 12 - Antiga e Dia

Linha 17 -  Nova Dia

Linha 18 - Nova Dia

Linha 19 - Nova Dia

TOTAL GERAL

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL



5.1

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

8.1

9.1

10.1

10.2

CLÁUSULA QUINTA - DO MODO DE FORNECIMENTO

Empreitada a preços unitário

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O serviço será prestado entre durante todo o restante do ano letivo de 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OUTRAS CONDIÇÕES REFERENTES AO OBJETO

Não será admitido transporte de alunos em veículo com capacidade 

O serviço, diariamente, compreende o transporte dos alunos entre suas 

Na hipótese de ser necessário alterar, permanente ou provisoriamente, os 

Os serviços não serão prestados nos feriados e nos períodos de férias 

Serviços extras, de caracter eventual, poderão ser solicitados pelo 

Os veículos deverão obedecer ao Código Nacional de transito e legislação 

O condutor do veículo deverá satisfazer aos requisitos do Código Nacional 

Antes de iniciar a execução do objeto, o contratado deverá  indicar 

Na hipótese dos veículos destinados ao serviço apresentarem defeitos que 

Durante a execução dos serviços objeto da presente licitação é vedado o 

Deverá estar incluso no preço proposto todas as despesas com mão de 

Os serviços serão remunerados por dia trabalhado efetivo considerando-se 

Para efeito de aplicação do presente instrumento, a participação do 

Os veículos deverão ter registros e licenciamentos na categoria “Aluguel”. 

Os veículos deverão se apresentar ao serviço em perfeitas condições de 

Entende-se como veículo em perfeitas condições de uso quando todos os  

As condições de uso dos veículos serão objeto de inspeção a serem 

Os veículos são destinados ao transporte de passageiros e deverão se 

O adjudicatário é responsável pelos escolares durante todo o trajeto 

Os alunos somente poderão desembarcar dos veículos nos locais de 

Ao iniciar a execução do contrato, o contratado receberá do Município a 

É obrigação do adjudicatário e de seus prepostos comunicar diaramente à 

Também, qualquer fato arnormal acontecido com os alunos durante a 

Faz parte da execução do objeto a obrigação do contratado, nas estradas 

A qualquer tempo o município poderá fiscalizar e solicitar as 

Compete, ainda, ao CONTRATADO

a) tratar os usuários e funcionários da prefeitura com zelo e distinção;

b) afastar do serviço, no prazo máximo de 24 horas, qualquer preposto que 

A prefeitura dispõe de alguns veículos destinados ao transporte escolar. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Mensalmente atraves da medição dos serviços efetivamente realizados e 

CLÁUSULA NONA - DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)

3.3.90.36.00.2.07.01.12.361.115.2.0057 - Manut. e Desenv. das Atividades do Transporte Escolar-Pessoa Física

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o 

A recusa injustificada do licitante vencedor em apresentar assinar o Termo 



10.3

10.4

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

14.1

a) Edital

da

b)

Requisiçã

o

16.1

16.2

16.3

16.4 - 

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ele adjudicado;

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 

A Licitante que durante a execução do objeto  de licitação deixar de 

a) advertência

b) multa de até 10% (dez por cento do valor adjudicado

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização ficará a cargo da CONTRATANTE por empregado ou empresa 

A FISCALIZAÇÃO fica impedida de encaminhar para pagamento 

Qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será 

A FISCALIZAÇÃO é exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui ou 

A atuação ou ausência total ou parcial da fiscalização em nada diminui ou 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de 

A parte cuja prestação for impedida ou retardada por quaisquer dos fatos 

Cessado o impedimento, retorna-se a execução do objeto, prorrogando-se 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma 

A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no artigo 79 da 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS

São anexo e Integram este instrumento como se nele estivessem fielmente 

Licitação 016/2014

026/2014

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1
Fica eleito o foro da comarca a seguir especificada, com renúncia expressa 

Comarca de Rio Pomba - Estado de Minas Gerais

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A CONTRATADA, ainda que demandada administrativa ou judicialmente, 

Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 65 da lei 

São resguardados os direitos da CONTRATANTE, previstos no arts 58 e 78 

O não exercício pelas partes de quaisquer dos direitos contratuais ou legais 

E por estarem justos e contratados, em testemunho do que ficou estabelecido, as 

Local e data

CONTRATANTE CONTRATADO

Assinatura Assinatura

Nome Nome



Cargo Cargo

Identidade Identidade

CPF CPF

TESTEMUNHAS

Assinatura Assinatura

Nome Nome

Identidade Identidade

CPF CPF

ANEXO 8

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Licitação 016/2014

DECLARAÇÃO

Nome completo do signatário

Nº da Identidade do signatário e identificação do orgão emissor

__________________________, inscrito no CNPJ soc o nº _______________, sediada 

Locqal e data

_______________________________________________________

Assinatura do representante do licitante









 





 






