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 EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

PREGÃO PRESENCIAL 

ITENS EXCLUSIVOS PARA EPP/ME/COOP E AMPLA PARTICIPAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO _002/2019 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

NÚMERO DA MODALIDADE _001/2019 

O MUNICIPIO DE JACINTO MG,  torna público, para conhecimento dos interessados que na 

data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR KM RODADO, conforme descrição contida 

neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei Federal 8666 de 1993; 

Lei nº 10.520 de 2002, ao Decreto Municipal nº. 007 de 2017, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código 

de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123 de 2006 e Lei Complementar 147 de 

2014, e subsidiariamente à Lei nº 8.666 de 1993, Portaria Detran nº 1458/2018, bem como à 

legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

Data da abertura da 

sessão pública 
   21/02/2019  

Horário 08h00min horas 

Credenciamento Das 07:30h às 08h00min do dia 21/02/2019 

Local 

Sala da Comissão Permanente de Licitação – Prefeitura Municipal 

de Jacinto MG, Av. Antonio Ferreira Lúcio, 343 - 1º Andar – 

Centro 

I - DO OBJETO 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DA 

DEMANDA DO MUNICÍPIO DE JACINTO - MG E DISTRITOS, DURANTE O 

PERÍODO LETIVO DO ANO CORRENTE. 

1.2 - A licitação será POR ITEM (ROTA), conforme tabela constante do Termo de Referência.  

1.3 1.2 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - Termo de Referência; 
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b) ANEXO II – Modelo de Proposta; 

d) ANEXO III - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação; 

e) ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 

9.854/99); 

g) ANEXO V - Minuta de Contrato. 

c) ANEXO VI – Modelo de Procuração; 

f) ANEXO VII - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, bem 

como de sociedade cooperativa enquadrada nas prerrogativas do artigo 34 da Lei nº 11.488 de 

2007. 

22  ––  DDAASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO 

2.1 - A participação no presente certame licitatório é exclusiva (nos itens 01, 02, 05, 07, 08, 

09, 11, 12, 13, 14, 15)  às microempresas e empresas de pequeno porte, bem como às sociedades 

cooperativas enquadradas nas prerrogativas do artigo 34 da Lei nº 11.488 de 2007, cujo ramo de 

atividade seja compatível com o seu objeto, contendo assim, em caráter obrigatório, a atividade 

de transporte escolar ou de alunos;  

2.1.1. Os demais itens são de ampla participação. 

2.1.2. Por força de lei, será concedido o tratamento em regime especial destinado às sociedades 

cooperativas enquadradas nos ditames do art. 34 da Lei nº 11.488 de 2007, e demais 

beneficiados, nos exatos termos da L.C nº 123 de 2006. 

2.2. Não poderão participar dessa licitação: 

a) Todas as pessoas jurídicas proibidas de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente. Bem como aquelas pessoas jurídicas que não 

possua confirmação - por certidões -, estarem quites com os repasses previdenciários e 

trabalhistas de toda natureza. 

b) As pessoas jurídicas oriundas de estados estrangeiros que não tenham representação legal no 

Brasil com poderes expressos para administrar a pessoa jurídica, receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente pela mesma. Por fim, as pessoas jurídicas oriundas de Estados 

Soberanos Alienígenas que não possuam bens equivalentes, no mínimo, ao valor total do 

respectivo contrato.  

c) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666 de 1993. 
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d) Que estejam sob falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, tendo, ou não, iniciado o 

concurso de credores ou procedimento de concordata, dissolução ou liquidação da pessoa 

jurídica. 

2.3. Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos localizado 

no hall de entrada do edifício-sede da Prefeitura Municipal e poderá ser obtida junto à sala da 

Comissão Permanente de Licitação no horário de 08 às 17 horas. 

 

2.4. Como condição prévia à participação neste procedimento, o Pregoeiro poderá 

consultar o Portal da Transparência do Governo Federal 

(www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – 

Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores 

das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do 

mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado, considerando 

alterações posteriores. 

2.5. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício 

corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o 

mês anterior ao da sessão pública da licitação, se extrapola os limites acima referidos, acrescidos 

do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei 

Complementar n° 123 de 2006. 

2.6. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o 

Pregoeiro indeferirá de plano a participação do interessado. 

2.7. O Pregoeiro é a maior autoridade do certame e dentre os poderes a ele inerentes, resta 

consignado, de pleno direito, a autoridade de acertar os quantitativos revelados pelos lances, bem 

como os valores mínimos dos mesmos, evitando assim, lances ínfimos que denotam 

concorrência não razoável e procrastinatória. Vide item 6.3. 

 

33  ––  DDOO  CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular representante da empresa ou sociedade cooperativa licitante, devendo apresentar 

cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de: ato 

constitutivo oficial que comprova a criação da personalidade jurídica do interessado, registro 

comercial, no caso de empresa individual ou contrato social e suas alterações, ou estatuto em 

vigor, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição ou registro do ato 

constitutivo, acompanhada de prova de diretoria ou representantes em exercício; ata de fundação 

e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na 

Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes 

para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

3.1.2. Representante designado pela empresa ou cooperativa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração pública firmada em cartório ou documento equivalente, 

acompanhado dos respectivos documentos de identificação do outorgante e do outorgado com 

poderes para se manifestar em nome da licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de 

todos os documentos descritos no item anterior (3.1.1). 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

3.3. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo 

deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste 

Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do 

documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome da licitante. 

3.4. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes 

estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer 

forma, durante a sessão. 

44  ––  DDAA  AABBEERRTTUURRAA  DDAA  SSEESSSSÃÃOO  

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 

indicados no preâmbulo deste Edital, quando a licitante, ou o seu representante, após a fase de 

credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

a) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, inexistindo fatos 

impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores – Anexo. 

b) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1988 – Anexo. 

c) que a proposta foi elaborada de forma independente – Anexo. 

4.1.2.1. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer 

das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123 de 2006, não poderá 

usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a 

respectiva declaração. 

4.1.3. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fechados e 

rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 

destacados, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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MUNICIPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

001/2019 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

001/2019 

(RAZÃO SOCIAL) 

CNPJ N° XXXX 

4.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 

entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues, mediante protocolo, até 

1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser 

acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte 

identificação: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

MUNICIPIO DE JACINTO MG 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

001/2019 

4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às 

sanções previstas neste Edital. 

55  --  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

5.1 - A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 

portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e 

assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, 

deverá conter: 

5.1.1 - As características do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações 

constantes do Termo de Referência. 

5.1.2 - Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), 

de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do 

Termo de Referência. 

5.1.3 - No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as 

despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 

objeto.  



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/Minas Gerais 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚC IO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

 
 

5.1.4 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 

da sua apresentação. 

5.1.5 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

66  ––  DDAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS  

6.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

6.2 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.  

6.3 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 

6.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 

máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos. Ressalvadas as condições já estabelecidas no item 2.7, para o caso dos lances 

e propostas com diferenciação ínfima. Devendo estas, serem acomodadas à razoabilidade pelos 

poderes reguladores do Pregoeiro.   

77  ––  DDAA  FFOORRMMUULLAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  LLAANNCCEESS 

7.1 - Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 

apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, 

em valores distintos e decrescentes. 

7.2 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.3 - O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

em ordem decrescente de valor. 

7.4 – O Pregoeiro definirá imediatamente antes do início da fase de lances, o valor mínimo 

admissível para lances supervenientes e o tempo máximo de intervalo entre os lances, a fim de 

disciplinar previamente o andamento da sessão. Conforme antecipada regulação dos itens 2.7 e 

6.4. 
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7.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

7.6 - Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP) ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006 e suas alterações dada pela Lei Complementar 147/2014, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538/15. 

7.7 – havendo empate no referido intervalo de 5% (cinco por cento), com relação ao valor dos 

lances proferidos por licitantes de natureza empresarial (ME e  EPP) em detrimento de 

sociedades cooperativas (COOP), aquelas pessoas empresariadas terão 05 (cinco) minutos para 

formularem melhor proposta que vise ao desempate, sob pena de a proposta ofertada pela 

sociedade cooperativa ser declarada vencedora, ante a natureza de mútua cooperatividade, 

incentivos fiscais e sobretudo, a ausência dos fins lucrativos constantes desta. 

7.8 - Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido 

intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro 

poderá apresentar nova oferta, conforme item anterior. 

7.9 - Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes, na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o item anterior. 

7.10 - Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor 

classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta 

inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, 

prevalecerá a classificação inicial. 

7.11 - Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final 

dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 

lugar. 

7.12 - Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no País. 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/Minas Gerais 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚC IO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

 
 

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

7.13 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

7.14 - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com 

o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

7.15 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

88  ––  DDAA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO  EE  JJUULLGGAAMMEENNTTOO  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS 

8.1 – Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor 

estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 

especificações do objeto. 

8.2 - Os preços não poderão ultrapassar o valor unitário máximo de cada item definido no Termo 

de Referência. 

8.3 – Serão desclassificadas as propostas que apresente preço unitário simbólico, de valor zero, 

ou manifestamente inexeqüível, incompatível com os preços e insumos de mercado, assim 

considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 

e suas alterações. 

8.4 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o 

Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

8.5 - Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

8.6 - No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 

substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

8.7 - Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição 

de habilitação, na forma determinada neste Edital. 
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8.8 - A classificação inicial da proposta não obsta a análise e a reprovação posterior de amostras 

e documentações técnicas exigidas neste Edital e seus anexos e que venham a ser apresentadas 

até o final do certame. 

99  ––  DDAA  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO 

9.1.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.2 Cadastro Municipal de Fornecedores; 

9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.1.5. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

9.1.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

9.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.3. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Municipal de Fornecedores em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e 

habilitação técnica. 

9.4. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 

9.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Cadastro Municipal Fornecedores deverão 

apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e 

trabalhista, nas condições seguintes: 

9.5.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores. 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores. 

d) No caso de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual: 

certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o 

caso, que comprove a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, 

de 1971; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.5.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

9.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com efeito de negativa relativos aos Tributos 

Federais e a Divida Ativa da União  e regularidade relativa a Seguridade Social , conforme 

Portaria Conjunta RFB/PGFN DE 02/10/2014. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de 

maio de 1943 (CNDT); 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

09.5.2.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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9.5.3. O licitante ME/EPP/COOP/MEI, esta última enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.5.4. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, ressalvado caso de 

empresas que tenha matriz e filiais. 

9.5.5. Se constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma 

será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. O prazo poderá 

ser prorrogado por igual período. 

9.5.6. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se 

outra microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou  sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.5.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando na ata a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.5.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

9.5.9. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes 

presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao 

julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas as licitantes presentes. 

 

9.6. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa 

oficial. 

 

9.7. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação. 

9.8. Documento Complementar: 

a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 

conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002 – ANEXO 

V. 
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b) - Se o Licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 

filial, exceto quanto ao Comprovante de regularidade fiscal relativo à Fazenda Nacional 

e a Procuradoria Geral da União, por constar no próprio documento que é válido para 

matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o 

licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o 

documento comprobatório de autorização para a centralização.  

 

 

c) - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 

documentos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de 

Documentação, para a devida autenticação pelo Pregoeiro ou servidor apto para praticar tal 

ato. 

  

d) - A ausência de documento, apresentação dos documentos incompletos ou em desacordo com 

o previsto neste Título INABILITARÁ A PROPONENTE. 

 

  

e) - Os documentos retirados da Internet, que poderão ser apresentados em cópias não 

autenticadas, terão sua autenticidade certificada junto aos sites dos órgãos emissores para fins de 

habilitação.  

 

9.8.1 - Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, 

mesmo autenticadas.  

9.8.2- A Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada deverá apresentar toda a 

documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da 

regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.   

 

9.8.3 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que a ME, EPP ou equivalente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério do Município, para regularização da documentação.  

 

9.8.4- A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 

devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.  

 

9.8.5 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis 

inicialmente concedidos.   

 

9.8.6 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 

facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou 

submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.   

 

9.8.7 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data 

fixada para sua apresentação.   
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9.8.8 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, 

deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do 

Pregão, exceto atestados de capacidade técnica, se exigidos.  

  

9.8.9- Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo 

de protocolo.   

 

9.8.10- A ausência dos documentos ou sua apresentação em desacordo com o previsto neste 

Título inabilitará o licitante e sujeitando-se o licitante às sanções legais.   

 

9.8.11- Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando na ata a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

9.9 - Documentos Complementares: 

a) REVOGADO 

b) REVOGADO 

 

c) REVOGADO 

 

9.10 - O licitante que já estiver cadastrado no Setor de Compras Municipais, em situação regular, 

até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará dispensado de 

apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam 

validados e atualizados. 

9.11 - A verificação se dará mediante consulta, realizada pelo Pregoeiro, devendo o resultado ser 

impresso e anexado ao processo. 

9.12 - Na hipótese de algum documento que já conste do Cadastro Municipal estar com o seu 

prazo de validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 

através do sítio oficial, o licitante deverá apresentar imediatamente documento válido que 

comprove o atendimento às exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte e das cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 

9.13 - O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 

impeditivo da habilitação. 

9.14 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
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microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007. 

9.15 - No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de 

julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem 

de classificação. 

9.16 - Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades 

emissoras de certidões por sítios oficiais. 

9.17 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes. 

9.18 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.19 - No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 

em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

9.20 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

9.21 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação 

de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

9.22 - A prorrogação do prazo a que se refere o subitem 10.17 deverá sempre ser concedida pela 

Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou 

prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

9.23 - A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal 

para a abertura da fase recursal. 

9.24 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação. 
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9.25 - Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes 

presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao 

julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes. 

10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. 

10.2 - A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em 

uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.3 - A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do 

licitante vencedor, para fins de pagamento. 

10.4 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.5 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11 – DOS RECURSOS 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, oportunizará 

ao licitante que manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, mediante registro em ata. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também em outros três dias, que começarão a contar do término do 
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prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

12 - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

12.1 – A contratação do licitante vencedor será precedida de verificação das condições técnicas 

relativas aos veículos e condutores. 

12.2 – O licitante será convocado para em dia e hora fazer-se apresentar para assinatura do 

contrato, porém, devendo demonstrar com antecedência de 72 (setenta e duas horas) o 

atendimento das seguintes exigências e documentos: 

Exigências para os veículos: 

12.3 - Relação dos veículos, de propriedade do licitante ou Contratos de locação do proprietário 

juntamente com o licitante, com indicação de placa e CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo) ou CLA (Certificado ou Certificado de Licenciamento Anual) 

vigente, observando-se as exigências (quanto aos veículos) previstas no Termo de Referência.  

12.4 – Os veículos deverão, estar em bom estado de conservação, obedecer às disposições do 

Código de Trânsito Brasileiro e normatizações dos órgãos de trânsito quanto aos equipamentos 

obrigatórios e documentos exigíveis ou que venham a ser exigidos. 

12.5 – Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão 

circular nas vias com autorização emitida pelo órgão municipal competente, exigindo-se, para 

tanto: 

a) Registro como veículo de passageiros; 

b) Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 

c) Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, 

em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em 

preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui 

indicadas devem ser invertidas; 

d) Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, bem como tecnologia 

de rastreamento veicular integrado ao sistema de gerenciamento de frota; 

e) Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior 

dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 

f) Cintos de segurança em número igual à lotação; 

g) Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN; 

h) Possuir seguro de responsabilidade civil de terceiro com coberturas para danos materiais e 

seguro de acidente pessoal de passageiros, com apólices quitadas ou renovadas durante a 

vigência do contrato, sendo este, requisito essencial para manutenção e vigência do contrato. 
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O município contratante se reserva no direito de exigir, a qualquer tempo e durante toda a 

vigência contratual, a apresentação da prova de quitação de apólice de seguro relativo à 

responsabilidade civil por dano a terceiros (passageiros ou não), sob pena de revogação do 

respectivo instrumento.    

 

Exigências para os condutores 

 

12.5 – Relação dos condutores, acompanhada da CNH (Carteira Nacional de Habilitação válida) 

– Categoria “D” ou “E”, Certificado de aprovação em curso especializado de Transporte Escolar, 

observando-se as exigências (quanto aos condutores) previstas no Termo de Referência 

12.6 - Os motoristas dos veículos afetos à execução do serviço deverão ser habilitados com 

qualificação para o transporte de escolares nos termos da determinação do Denatran e do Código 

Nacional de Trânsito devendo satisfazer os seguintes requisitos: 

a) Estar em perfeitas condições de saúde (comprovado por atestado de saúde); 

b) Ter idade superior a vinte e um anos; 

c) Ser habilitado na Categoria D ou E – condutor de veículo motorizado utilizado no transporte 

escolar; 

d) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações 

médias durante os doze últimos meses; 

e) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN 

(comprovado através de certificado de curso);  

f) Ser considerado apto em exame psicotécnico para transporte escolar; 

g) A contratação dos motoristas feitas pelo vencedor do certame será regida pelas disposições de 

direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre terceiros 

e o Município de Jacinto/MG. 

h) Ser portar de forma educada, demonstrar cortesia e simpatia para com os destinatários do 

serviço. 

Da responsabilidade da contratada 

12.7 - A Contratada é responsável: 

a) pela apresentação da documentação legal dos veículos e dos motoristas no prazo de 72 

(setenta e duas) horas antes da assinatura do contrato; 

 

b) pela completa e total manutenção e eventuais consertos e abastecimento dos veículos. o 

município se reserva no direito de vistoriar, a frota em qualquer tempo, para verificação 

dos chamados itens de segurança veicular, incluindo estado dos pneus, sendo estes, 

requisitos essencias para manutenção e vigência do contrato. O flagrante desrespeito às 

regras, poderá gerar a revogação do respectivo instrumento contratual.  
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c) pelo pagamento dos encargos previdenciários, fiscais e trabalhistas decorrentes da 

execução do presente objeto 

d) substituir imediatamente o veículo, quando ocorrer qualquer problema de ordem 

mecânica, defeito de qualquer natureza ou oriundos de acidentes que importe 

paralisação do serviço. O flagrante desrespeito à essa regra, poderá gerar a revogação 

do respectivo instrumento contratual. 

 

e) Atentar as condições técnicas para execução dos serviços previstas no Termo de Referência.  

12.8 - O contrato a ser firmado com a licitante vencedora incluirá as condições estabelecidas 

neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta 

licitação. 

12.9 - O prazo de vigência do contrato a ser firmado será até 31 de dezembro de 2019, podendo 

ser prorrogado conf. Art. 57, inciso II da 8.666/93.  

12.10 - Os serviços aqui licitados deverão ser executados dentro do melhor padrão de qualidade. 

Os veículos não podem permanecer com estofamentos rasgados ou inadequados ao conforto dos 

usuários. 

12.11 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% ( vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

12.12 - É vedada a subcontratação do objeto do contrato. 

12.13 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, referentes aos veículos e condutores. O flagrante desrespeito às regras, poderá gerar a 

rescisão do respectivo instrumento contratual. 

12.14 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 

Contratante – Secretaria Municipal de Educação ou mesmo da Secretaria Municipal de 

Transportes e Controle de Frotas, aos quais serão permitidos o registro em relatório de todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 

contratual, de tudo dando ciência à Administração. Eventuais denúncias efetivadas pelos 

usuários ou qualquer interessado, podem ser submetidas aos mesmos órgãos para fins de 
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investigação e promoção do respectivo relatório. Tais relatórios devem ser encaminhados ao 

setor de licitação para tomada das medidas necessárias ao caso. 

12.15 - O licitante vencedor da licitação deverá iniciar a prestação dos serviços de forma 

imediata contados do recebimento da Ordem de Serviços, expedida pela Secretaria competente, 

ressalvados os motivos de força maior. 

12.16 - A contratada fica obrigada a manter, durante toda a vigência do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer 

alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 

12.17 - A tolerância do Município de Jacinto MG com qualquer atraso ou inadimplemento por 

parte da contratada não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, 

podendo o Município exercer seus direitos a qualquer tempo. 

12.18 - Se a licitante considerada vencedora deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente 

no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha 

solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pelo Município de 

Jacinto MG, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 

podendo optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, § 2
o
, da Lei Federal n

o
 8.666/93 e 

suas alterações, sem penalidades cabiveis. 

13 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

13.1 -  O contrato a ser firmado, poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 

I Unilateralmente pela Administração: 

a) Quando necessária modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei. Tudo de acordo com o 

interesse, oportunidade e conveniência da entidade pública. 
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OBS.: O contratado deve estar ciente de que o itinerário ou rotas poderá sofrer alterações, 

inclusive com acréscimo de até 05% (cinco por cento) no aumento da quilometragem diária pré-

estabelecida das mesmas, sendo suportados pela contratada. 

II Por acordo das partes: 

a)  Quando necessária modificação do regime de execução, em face de verificação técnica da 

inaplicabilidade dos termos contratuais originários, em especial, surgimento de rotas ou mesmo 

desativação de rotas existentes. 

b)  Quando necessária modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de execução dos 

serviços; 

c)  Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração ou fornecimento do 

serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual. 

14 – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

14.1 -  O contrato a ser firmado poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 

XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantida à CONTRATADA a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ou ainda nos casos de infrações diretas 

estabelecidas no contrato ou decorrentes do presente edital, relacionadas a documentação 

essencial, seja dos veículos, seja dos condutores ou mesmo, condições veiculares de toda 

natureza e que torne inviável a prestação do serviço. 

b) Amigavelmente por acordo entre as partes desde que haja conveniência para o 

CONTRATANTE; 
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c) Judicialmente nos termos da legislação. 

15 – DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 - A área competente para fiscalizar é da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 

Municipal de Transporte bem como a Secretaria Municipal de Administração 

concomitantemente, observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal n
o 
8.666/93 e suas alterações. 

15.2 - O Município de Jacinto-MG reserva-se o direito de não receber o serviço em desacordo 

com o previsto neste ato convocatório, podendo rescindir o contrato, caso ocorra qualquer dos 

motivos ora narrados. 

16 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

16.1 - Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições 

definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, a partir da data da assinatura ou 

retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 

restos. 

17 – DO PAGAMENTO 

17.1 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. 

17.1.1-Poderá ocorrer atrasos nos pagamentos, mediante não recebimento dos recursos 

disponibilizados pelo governo estadual; 

17.2 - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

17.3 - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

17.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante. 

17.5 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações dada pela Lei Complementar 147/2014, não 
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sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em 

relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que 

trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

17.6 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro 

meio previsto na legislação vigente. 

17.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

17.8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18.1 - Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo com os 

quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria, certificados na 

lei orçamentária do exercício de 2017: 

EXERCÍCIO FICHA/FONTE DOTAÇÃO FONTE DE RECURSOS 

2019 367 3.3.90.39.00 1.00 / 1.22 / 1.45/ 1.47 

19 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, a 

licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 

a) Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta. 

b) Apresentar documentação falsa. 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade. 

e) Comportar-se de modo inidôneo. 

f) Cometer fraude fiscal. 

g) Fizer declaração falsa. 



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/Minas Gerais 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚC IO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

 
 

h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

19.2 - A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante. 

b) Impedimento de licitar e de contratar com a Município e descredenciamento no Cadastro 

Municipal de Registro, pelo prazo de até cinco anos. 

c) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

19.3 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão 

previstas no Termo de Referência. 

19.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784 de 1999. 

19.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

19.6 - As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, 

quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente. 

19.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

20.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas. 

20.3 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no 

Edital. 
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20.4 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 

em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

20.5 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

20.6 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

Nesse caso, tal autoridade poderá suspender o procedimento licitatório por período que julgar 

razoável à solução do impasse.  

20.7 - No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

20.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.9 - A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 

em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

20.10 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

20.12 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

20.13 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.14 - Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 

processo, prevalece a previsão do Edital. 

20.15 - O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço Av. 

Antônio Ferreira Lucio, 343, 1º Andar - Centro - Município de Jacinto MG ou através do e-mail: 

licitacaojacinto1@gmail.com nos dias úteis, no horário das 8h às 11h e das 14h às 16h. 
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20.16 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados 

no órgão, situado no endereço Av. Antônio Ferreira Lucio, 343, 1º Andar - Centro - Município 

de Jacinto MG ou através do e-mail: licitacaojacinto2@gmail.com, nos dias úteis, no horário 

das 8h às 11h e das 14h às 16h. 

20.17 - Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o 

valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 

5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002. 

20.18 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, ao 

Decreto Municipal nº. 04, de 2010, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, à 

Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações dada pela Lei Complementar 147/2014, e da 

Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 

20.19 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum – 

Comarca de Jacinto MG, com exclusão de qualquer outro. 

 

Jacinto MG, 30 de Janeiro de 2019. 

 

Mirlene Batista Rodrigues 

Pregoeira Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÃO DAS ROTAS/LINHAS E ITINERÁRIOS 

1 OBJETO: 

O Município contará com os serviços para atender às necessidades da Rede Municipal de Educação, no transporte escolar municipal do 

corpo discente. A referida contratação, se faz necessária, pois o Município não dispõe de veículos suficientes para executar todas as rotas que 

abrangem o  transporte escolar Municipal no atendimento da demanda , visto que além das escolas Municipais também dispomos de escolas nos 

distritos e povoados.  

O objeto é a prestação de serviços de transporte escolar Municipal durante o ano letivo vigente, de acordo com as descrições contidas no 

Anexo I, parte integrante deste Termo de Referência. 

A prestação de serviços de transporte escolar deverá obedecer aos 200 (duzentos) dias letivos, conforme o Calendário Escolar, nos 

itinerários, dias e horários especificados no Anexo I. Quando necessário o transporte em sábados, feriados ou outros dias em que haja atividades 

curriculares ou extracurriculares, que demande o transporte dos alunos nos itinerários será comunicada à Contratada, com 48 horas de antecedência 

sendo o valor por km o mesmo dos dias normais. 

A prestação de serviços de apoio às secretarias farar-se-ão de acordo com os horários, serviços e itinerários da cada requisitante, sendo que 

os veículos contratados dever estar inteira disposição do contratante. 

O licitante deve ter estar ciente de que os itinerários poderão sofrer alterações, inclusive com acréscimo de até 05% (cinco por 

cento) na quantidade de quilômetros diários estabelecidos. 

ITEM 

ROTA 

KM DIA  

IDA E 

VOLTA) 

QUANT. 

VIAGEM 

IDA/VOLTA P/ 

TURNO/DIA 

DIAS 

LETIVOS 

ANO 

QUANT. DE 

ALUNOS 
TIPO DE VEÍCULO 

TOTAL KM ANO 

LETIVOS 

VALOR MÉDIO 

POR KM/ 

RODADO 

VALOR MÉDIO 

POR ROTA KM/ 

RODADO 
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1.  

JAGUARÃO/

QUEIMADO

S 

76,40 

 

 

2 TURNOS – 

06 VIAGENS 

 

 

 

 

200 

TOTAL 10 
ALUNOS (06 

MANHÃ/4 

TARDE).   

Veículo com capacidade mínima para 

9 ocupantes sentados em perfeito 

estado de funcionamento mecânico, 

com todos os equipamentos 

obrigatórios conforme normas do 

CTB.  

15.280,00 

 
 

 

R$ 2,70 

 
 

 

R$ 41.256,00 

2.  

JAGUARÃO/
CORREGO 

DE AREIA 

37,2 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 02 
ALUNOS 

(TARDE) 

Veículo com capacidade mínima para 

5 ocupantes sentados em perfeito 

estado de funcionamento mecânico, 

com todos os equipamentos 

obrigatórios conforme normas do 

CTB. 

7.440,00 

 
 

R$ 2,75 

 
 

R$ 20.460,00 

3.  

JAGUARÃO / 

CHAPADA/ 

LEAL 

158,4 

2 TURNO – 8 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 12 

ALUNOS (07 
MANHÃ/05 

TARDE) 

Veículo van com capacidade mínima 

para 09 ocupantes sentados em 

perfeito estado de funcionamento 

mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

31.680,00 

 

 
R$ 2,70 

 

 
R$ 85.536,00 

4.  

AVAÍ / 
JANJÃO 

187,2 

2 TURNO – 8 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 14 

ALUNOS (08 
MANHÃ/06 

TARDE) 

Veículo van com capacidade mínima 

para 09 ocupantes sentados em 

perfeito estado de funcionamento 

mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

37.440,00 

 

 
R$ 2,70 

 

 
R$ 101.088,00 

5.  

MONTEIROS

/COMUNIDA
DE 

QUELERZIN

HO 

101,10 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 09 

ALUNOS ( 

MANHÃ) 

Veículo van com capacidade mínima 

para 10 ocupantes sentados em 

perfeito estado de funcionamento 

mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

20.220,00 

 

 

R$ 2,70 

 

 

R$ 54.594,00 
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6.  

AVAÍ / 

MONTEIROS 
175,2 

2 TURNOS -

8 VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 15 
ALUNOS (11 

MANHÃ/ 4 

TARDE) 

Veículo van com capacidade mínima 

para 12 ocupantes sentados em 

perfeito estado de funcionamento 

mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

35040,00 

 
 

R$ 2,70 

 
 

R$ 94.608,00 

7.  

AVAÍ / 
BREJOS 

87,5 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 07 
ALUNOS 

(MANHÃ) 

Veículo van com capacidade mínima 

para 09 ocupantes sentados em 

perfeito estado de funcionamento 

mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

17.500,00 

 
 

R$ 2,70 

 
 

R$ 47.250,00 

8.  

JACINTO / 

ENCHADINH

O 

128,0 

1 TURNOS -

4 VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 06 
ALUNOS 

(MANHÃ) 

Veículo van com capacidade mínima 

para 09 ocupantes sentados em 

perfeito estado de funcionamento 

mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB.  

25.600,00 

 
 

R$ 2,70 

 
 

R$ 69.120,00 

9.  

 

JACINTO/CO

NCEIÇÃO 

133,0 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 09 

ALUNOS 
(MANHÃ)  

Veículo van com capacidade mínima 

para 11 ocupantes sentados em 

perfeito estado de funcionamento 

mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB.  

26.600,00 

 

 
R$ 2,70 

 

 
R$ 71.820,00 

10.  

JACINTO / 
MISTERIOS

A 

154,0 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 14 

ALUNOS 

(MANHÃ) 

Veículo van com capacidade mínima 

para 15 ocupantes sentados em 

perfeito estado de funcionamento 

mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB.  

32.400,00 

 

 

R$ 2,70 

 

 

R$ 87.480,00 
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11.  

JACINTO/ 
MEDEIROS 

(JORGE 

MEDEIROS) 

52,0 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 04 
ALUNOS 

(TARDE) 

Veículo van com capacidade mínima 

para 5 ocupantes sentados em perfeito 

estado de funcionamento mecânico, 

com todos os equipamentos 

obrigatórios conforme normas do 

CTB.  

10.400,00 

 
 

R$ 2,75 

 
 

R$ 28.600,00 

12.  

JACINTO 
/MEDEIROS 

112,6 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 10 
ALUNOS 

(MANHÃ) 

 

Veículo van com capacidade mínima 

para 13 ocupantes sentados em 

perfeito estado de funcionamento 

mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

22.520,00 

 
 

R$ 2,70 

 
 

R$ 60.804,00 

13.  

JACINTO / 
JANJÃO 

99,4 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 04 
ALUNOS 

(MANHÃ) 

Veículo van com capacidade mínima 

para 5 ocupantes sentados em perfeito 

estado de funcionamento mecânico, 

com todos os equipamentos 

obrigatórios conforme normas do 

CTB.  

19.880,00 

 
 

 

R$ 2,70 

 
 

 

R$ 53.676,00 

14.  

JACINTO / 
PULGA 

82,0 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 05 

ALUNOS 
(MANHÃ) 

Veículo van com capacidade mínima 

para 9 ocupantes sentados em perfeito 

estado de funcionamento mecânico, 

com todos os equipamentos 

obrigatórios conforme normas do 

CTB.  

16.400,00 

 

 
R$ 2,75 

 

 
R$ 45.100,00 

15.  

MEQUILAN

DIA/ PIAÚI 

(ANTIGO 
ALCENO) 

49,20 

2 TURNO – 6 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 07 

ALUNOS (5 

MANHÃ/2 

TARDE) 

Veículo van com capacidade mínima 

para 9 ocupantes sentados em perfeito 

estado de funcionamento mecânico, 

com todos os equipamentos 

obrigatórios conforme normas do 

CTB. 

9.840,00 

 

 

R$ 2,70 

 

 

R$ 27.060,00 

 

VALOR TOTAL DA DESPESA ESTIMADO: 

R$ 888.452,00 

Observação: a relação com os nomes dos alunos encontra-se a disposição para consultas nos autos do processo licitatório. 
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Nota Explicativa: o município de Jacinto registra a impossibilidade de cumprir o comando do art. 48, III, da Lei Complementar nº 123/2006, que imprime o 

dever da Administração Pública de reservar cota de até 25% para aqueles objetos que revelem uma natureza divisível, assegurada preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte. De acordo com o disposto no artigo 87 do Código Civil Brasileiro, “bens divisíveis são os que se podem 

fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam”. No caso em tela, a contratação envolve a 

prestação de serviço (transporte de alunos da rede escolar). Logo, o objeto em tela não trata de “aquisição de bens de natureza divisível”.  

 

Nota Explicativa: Excepcionalmente, quanto aos itens 02,11,13, admitir-se-á a execução do serviço de transporte escolar por carro utilitário (passeio), desde 
que devidamente adaptado para tal, conforme recomendação Cartilha FNDE – Transporte escolar atualizada– em razão da quantidade de alunos existentes 
nas rotas e da impossibilidade de tráfego. 
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: 

 
2.1. Considerando que cabe ao município a responsabilidade da realização do transporte escolar 
dos alunos residentes na zona rural, é necessário que se disponha de veículos e motoristas, sendo 
que a secretaria não dispõe de frota e de motoristas suficientes em seu quadro. Desse modo, faz-se 
indispensável a atual contratação, posto que os veículos a serem contratados serão 
disponibilizados, de forma exclusiva, para que o transporte escolar rural seja executado. Para tanto, 
estimou-se a necessidade de contratação de veículos de transporte de passageiros a serem 
especificados conforme planilha anexa de rotas e linhas. 
 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS 

3.1.  A natureza do objeto a ser contratado é comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da 

Lei 10.520, de 2002.   

4. CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS 

4.2 – Documentação do veículo devidamente registrado (CRLV (Certificado de Registro e 

Licenciamento de Veículo) ou CLA (Certificado ou Certificado de Licenciamento Anual) 

vigente, observando-se as exigências (quanto aos veículos);  

4.3 – Os veículos deverão, estar em bom estado de conservação, obedecer às disposições do 

Código de Trânsito Brasileiro e normatizações dos órgãos de trânsito quanto aos 

equipamentos obrigatórios e documentos exigíveis ou que venham a ser exigidos. 

4.4 – Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente 

poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão municipal competente, 

exigindo-se, para tanto: 

a) Registro como veículo de passageiros; 

b) Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 

c) Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia 

altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico 

ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, 

as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

d) Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, bem como 

tecnologia de rastreamento veicular integrado ao sistema de gerenciamento de frota; 

e) Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte 

superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte 

traseira; 

f) Cintos de segurança em número igual à lotação; 

g) Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN; 

h) Possuir seguro de responsabilidade civil de terceiro com coberturas para danos 

materiais e seguro de acidente pessoal de passageiros, com apólices quitadas ou renovadas 

durante a vigência do contrato, sendo este, requisito essencial para manutenção e vigência 
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do contrato. O município contratante se reserva no direito de exigir, a qualquer tempo e 

durante toda a vigência contratual, a apresentação da prova de quitação de apólice de 

seguro relativo à responsabilidade civil por dano a terceiros (passageiros ou não), sob 

pena de revogação do respectivo instrumento.    

 

5. EXIGÊNCIAS PARA OS CONDUTORES: 

5.1. Os motoristas dos veículos afetos à execução do serviço deverão ser habilitados com 

qualificação para o transporte de escolares nos termos da determinação do Denatran e do 

Código Nacional de Trânsito devendo satisfazer os seguintes requisitos: 

a) Estar em perfeitas condições de saúde (comprovado por atestado de saúde); 

b) Ter idade superior a vinte e um anos; 

c) Ser habilitado na Categoria D ou E - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte 

escolar; 

d) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações 

médias durante os doze últimos meses; 

e) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN 

(comprovado através de certificado de curso);  

f) Ser considerado apto em exame psicotécnico para transporte escolar; 

g) O condutor deverá pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para a 

assinatura do contrato, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove 

seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; caso o licitante seja 

cooperativa, deve o mesmo ser cooperado, demonstrando-se tal condição através das 

respectivas atas de inscrição ou documento equivalente.  

6. OBSERVAÇÃO: 

A Contratada é responsável: 

1) pela apresentação da documentação legal dos veículos e dos motoristas no ato de assinatura do 

contrato; 

2) pela manutenção, eventuais consertos e abastecimento dos veículos; 

3) pelo pagamento dos encargos previdenciários, fiscais e trabalhistas decorrentes da execução do 

presente objeto. 

4) substituir o veículo por outro do mesmo padrão quando ocorrer problemas mecânicos ou 

qualquer acidente para que os serviços de transporte de alunos não seja interrompido. 

 

7. CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Contratada deverá obedecer às disposições estabelecidas para o transporte de estudantes 

contidas no Código Brasileiro de Trânsito:  
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7.1 - CONDUTORES E HABILITAÇÃO: 

O condutor de veículo destinado ao transporte escolar deve 

satisfazer os seguintes requisitos: 
CTB, art. 138 

Idade: ter idade superior a 21 anos CTB, art. 138, I 

Habilitação: ser habilitado na categoria “D” 

Categoria “D” também para transporte de passageiros cuja lotação 

exceda a oito lugares, excluído o do motorista de Coletivos de 

passageiros e categoria “E” para veículos combinados destinados ao 

transporte de passageiros. 

CTB, art. 138, II 

CTB, art. 143, IV 

CTB, art. 143, V 

Infrações: não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou 

ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses. 
CTB, art. 138, IV e 145 

Curso especializado: 

Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação 

do CONTRAN e em curso de treinamento de prática veicular em 

situação de risco. 

O curso acima foi regulamentado com carga de 48h, contendo as 

disciplinas abaixo: 

a) relacionamento interpessoal: 3hs 

b) atendimento ao usuário: 5hs 

c) direção defensiva: 16hs 

d) primeiros socorros: 6hs 

e) meio ambiente e cidadania: 4hs 

f) legislação de trânsito: 14hs 

Observação: é obrigatória a reciclagem dos motoristas, a cada 5 anos 

, no máximo, com no mínimo 16hs e mesmo conteúdo. 

CTB, art. 138, V e art. 

145, IV 

Resoluções CONTRAN 

nº 55 e 57/98 

Res. CONTRAN 57/98 

item 9. 

Certidão negativa 

Os condutores de veículos de que tratam os arts. 135 (veículos de 

aluguel para o transporte de passageiros) e 136 (veículos 

especialmente destinados ao transporte escolar) deverão apresentar, 

previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal 

relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de 

menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável 

pela respectiva concessão ou autorização. 

CTB art. 329 

Cursos/Exames de Responsabilidade das Empresas 

- Curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros, conforme 

normatização do CONTRAN, em nome dos condutores que vier 

CTB. Art. 150, 

parágrafo único. 
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utilizar; 

- Exame psicotécnico com aprovação especial para transporte escolar, 

em nome dos condutores que vier utilizar; 

7.2 EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS 

Os veículos destinados à condução de escolares ou outros transportes 

especializados terão seus equipamentos obrigatórios previstos em 

legislação específica. 

Resolução 

CONTRAN 14/98, art. 

4º 

DÍSTICO ESCOLAR 

Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de largura, à meia 

altura, em toda a extensão das partes lateral e traseira da carroçaria, 

com o dístico ESCOLAR em preto, sendo que, em caso de veículo com 

carroçaria pintada na cor amarela, as cores indicadas devem ser 

invertidas. 

CTB, art. 136, III 

TACÓGRAFO 

Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. 

CTB, art. 136,IV e art. 

105, II. Resolução 

14/98, art. 1º, I nº 21 

e art. 2º, III, Res. nº 

87/99, art. 3º e Res. 

92/99 

LANTERNAS 

Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades 

da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na 

extremidade superior da parte traseira. 

CTB, art. 136, V 

CINTOS DE SEGURANÇA 

Cintos em número igual à lotação 

Requisito do cinto 

CTB, art 136, VI 

Res. 49/98, anexo, nº 

2, item 3.1.4 

PNEUS  

Pneus em condições de segurança 
Res. 14/98 

LAUDOS E VISTORIAS 

No ato de assinatura do contrato a Contratada deverá apresentar laudo 

emitido por autoridade de trânsito, atestando suas condições de uso e 

trafegabilidade, bem como apresentar certificado de registro do 

respectivo veículo, comprovando sua propriedade. A contratada sujeitar-

se-á ainda a vistorias regulares a serem procedidas pelo Contratante, 

evidenciando o rigoroso cumprimento das exigências contidas neste 

anexo. Periodicamente e em calendário a ser elaborado pelo 

Contratante, novas e sucessivas vistorias serão procedidas visando a 

excelência dos serviços prestados. As datas e horários das VISTORIAS 
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deverão ser rigorosamente respeitados. 

SINALIZAÇÃO 

Sinalização e outros itens de segurança: todos os demais equipamentos 

e itens nomeados pela legislação devem ser exigidos e fiscalizados. 

Res. 14/98 

7.2. É totalmente vedado o transporte de passageiros que não sejam alunos regularmente 

matriculados nas escolas do Município.  

7.3. A Contratada deverá prestar serviço adequado ao pleno atendimento, conforme estabelecido 

pela minuta do contrato em anexo a este Termo de Referência, respeitando rigidamente os trechos 

dos itinerários e de modo a satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação, devendo para tanto, procurar 

modernizar seus veículos, e mantê-los em bom estado de conservação, bem como realizar as 

obrigações que lhe competem.  

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. São obrigações da Contratante: 

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.1.1. Efetuar a execução do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

9.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 

o veículo com avarias ou defeitos; 

9.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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9.1.4. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 

na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 

à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. 

11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, não implicando em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, 

de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 

2002, a Contratada que: 

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5. Cometer fraude fiscal; 

12.1.6. Não mantiver a proposta. 

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

12.2.2. Multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias; 

12.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 
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12.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

12.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos;  

12.2.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município com o consequente descredenciamento 

no Cadastro Municipal de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos; 

12.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem 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 Contratante pelos prejuízos causados; 

12.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e 

os profissionais que: 

12.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

12.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA 

 

PREGÃO PRESENCIAL 
 (PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 ) 

 

 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  

Telefone:  

E-mail:  

Dados Bancários:  

 

Apresentamos proposta para o fornecimento do objeto em referência; declaramos estar de acordo com os 

termos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019. 

 

Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente Licitação, indica para a assinatura do Contrato o 

seu representante legal, Sr(a). (nome completo), portador do CPF nº (nº do CPF). 

 

1 – Propõe-se, para fornecimento da execução dos serviços ora ofertados, os valores constantes do relatório de 

Quantitativo e Especificação, em anexo. 

 

2 – O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias a contar desta data. 

 

Local e data 

 

 

____________________________________ 

EMPRESA 

(Representante Legal) 
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Obs.: Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOSTA) 

ITEM 

ROTA 

KM DIA  

IDA E 

VOLTA) 

QUANT. VIAGEM 

IDA/VOLTA P/ 

TURNO/DIA 

DIAS 

LETIVOS 

ANO 

QUANT. DE 

ALUNOS 
TIPO DE VEÍCULO 

TOTAL KM ANO 

LETIVOS 

VALOR MÉDIO POR 

ROTA KM/ RODADO 

1.  

JAGUARÃO/Q

UEIMADOS 
76,40 

 

 

2 TURNOS – 

06 VIAGENS 

 

 

 

 

200 

TOTAL 10 ALUNOS 

(06 MANHÃ/4 
TARDE).   

Veículo com capacidade mínima para 9 

ocupantes sentados em perfeito estado de 

funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB.  

15.280,00 

 

2.  

JAGUARÃO/C

ORREGO DE 

AREIA 

37,2 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 02 ALUNOS 

(TARDE) Veículo com capacidade mínima para 5 

ocupantes sentados em perfeito estado de 

funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

7.440,00 

 

3.  

JAGUARÃO / 

CHAPADA/ 

LEAL 

158,4 

2 TURNO – 8 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 12 ALUNOS 

(07 MANHÃ/05 

TARDE) 

Veículo van com capacidade mínima para 

09 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

31.680,00 

 

4.  

AVAÍ / 

JANJÃO 
187,2 

2 TURNO – 8 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 14 ALUNOS 

(08 MANHÃ/06 

TARDE) 

Veículo van com capacidade mínima para 

09 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

37.440,00 
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5.  

MONTEIROS/C

OMUNIDADE 

QUELERZINH

O 

101,10 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 09 ALUNOS 
( MANHÃ) 

Veículo van com capacidade mínima para 

10 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

20.220,00 

 

6.  

AVAÍ / 

MONTEIROS 
175,2 

2 TURNOS -8 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 15 ALUNOS 
(11 MANHÃ/ 4 

TARDE) 

Veículo van com capacidade mínima para 

12 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

35040,00 

 

7.  

AVAÍ / 

BREJOS 
87,5 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 07 ALUNOS 

(MANHÃ) 
Veículo van com capacidade mínima para 

09 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

17.500,00 

 

8.  

JACINTO / 
ENCHADINHO 

128,0 

1 TURNOS -4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 06 ALUNOS 
(MANHÃ) 

Veículo van com capacidade mínima para 

09 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB.  

25.600,00 

 

9.  

 
JACINTO/CON

CEIÇÃO 

133,0 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 09 ALUNOS 

(MANHÃ)  
Veículo van com capacidade mínima para 

11 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB.  

26.600,00 

 

10.  

JACINTO / 
MISTERIOSA 

154,0 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 14 ALUNOS 

(MANHÃ) 
Veículo van com capacidade mínima para 

15 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB.  

32.400,00 
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11.  

JACINTO/ 
MEDEIROS 

(JORGE 

MEDEIROS) 

52,0 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 04 ALUNOS 
(TARDE) 

Veículo van com capacidade mínima para 

5 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB.  

10.400,00 

 

12.  

JACINTO 

/MEDEIROS 
112,6 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 10 ALUNOS 

(MANHÃ) 

 

Veículo van com capacidade mínima para 

13 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

22.520,00 

 

13.  

JACINTO / 
JANJÃO 

99,4 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 04 ALUNOS 
(MANHÃ) 

Veículo van com capacidade mínima para 

5 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB.  

19.880,00 

 

14.  

JACINTO / 

PULGA 
82,0 

1 TURNO – 4 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 05 ALUNOS 

(MANHÃ) 
Veículo van com capacidade mínima para 

9 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB.  

16.400,00 

 

15.  

MEQUILANDI
A/ PIAÚI 

(ANTIGO 

ALCENO) 

49,20 

2 TURNO – 6 

VIAGENS 

 

 

200 

TOTAL 07 ALUNOS 

(5 MANHÃ/2 

TARDE) 

Veículo van com capacidade mínima para 

9 ocupantes sentados em perfeito estado 

de funcionamento mecânico, com todos os 

equipamentos obrigatórios conforme 

normas do CTB. 

9.840,00 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: ......... 

NOME DA EMPRESA  

/ ASSINATURA  



 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/Minas Gerais 

CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚC IO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 

“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com 

 

 
 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 A empresa /licitante (RAZÃO SOCIAL/NOME), inscrita no CNPJ _______, com 

sede/endereço na (ENDEREÇO COMPLETO), por intermédio do seu representante legal 

(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), CPF (CPF), infra-assinado, para cumprimento 

no inciso VII, do Artigo 4º, da Lei Federal 10.520/02, de 17/07/2002, publicada no D.O.U de 

18/07/2002, DECLARA expressamente que cumpre plenamente todos os requisitos de 

habilitação exigidos no EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº  XXXXXXXX. 

 

Local e Data 

 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e 

artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) 

anos para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos 

para qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha 

imediata inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso. 

 

 

Local e Data. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

CARIMBO 
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A).......................................................... E 

.............................................................   

 

O MUNICIPIO DE JACINTO MG, com sede na Av. Antonio Ferreira Lucio, 343, 1º Andar, Centro de 

Jacinto MG, CEP: 39930-000, inscrito(a) no CNPJ sob o nº. 18.349.910/0001-40, neste ato presentado pelo 

prefeito municipal, Sr. Alencar Souto de Oliveira, inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ............................. . 

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ..................... ........ 

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o 

que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../2017, mediante 

as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto e Prazo de Vigência 

Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de transporte escolar Municipal 

durante o ano letivo vigente, durante o período letivo do ano corrente, conforme lote(s) 

abaixo relacionados e proposta de preços, da CONTRATADA, que integram este 

instrumento, independentemente de transcrição: 

ROTA 
ESPECIFICAÇÃO DA 

ROTA 
UNID KM/DIA 

VALOR 

UNIT.  POR 

KM 

RODADO 

VALOR 

TOTAL POR 

KM 

RODADO/DIA 

VALOR 

TOTAL 200 

DIAS 

LETIVOS 

       

VALOR TOTAL DA PLANILHA  

        O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2019. 

Podendo ser prorrogado por igual período conf. Art. 57, II da 8666/93.  

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Condições de Execução 

 São condições de execução do presente contrato: 
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I A Contratada deverá iniciar a prestação dos serviços, conforme ordem de serviços, 

expedida pela Secretaria Municipal competente do Município de Jacinto-MG ressalvados, os 

motivos de força maior. 

II A contratada deverá obedecer às disposições estabelecidas para o transporte de 

estudantes contidas no Código Brasileiro de Trânsito, mormente as exigências quanto aos 

veículos e condutores, contidas no edital de licitação e Termo de Referência. 

III São requisitos necessários dos condutores para prestarem os serviços deste 

instrumento, entre outros determinados pela legislação:  

a) Estar em perfeitas condições de saúde (comprovado por atestado de saúde); 

b) Ter idade superior a vinte e um anos; 

c) Ser habilitado na Categoria D ou E – condutor de veículo motorizado utilizado no 

transporte escolar; 

d) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações 

médias durante os doze últimos meses; 

e) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN 

(comprovado através de certificado de curso);  

f) Ser considerado apto em exame psicotécnico para transporte escolar; 

g) A contratação dos motoristas feitas pelo vencedor do certame será regida pelas 

disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer 

relação entre terceiros e o Município de Jacinto/MG. 

h) Ser portar de forma educada, demonstrar cortesia e simpatia para com os destinatários do 

serviço. 

i) O condutor deverá pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para a 

assinatura do contrato, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove 

seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; caso o licitante seja 

cooperativa, deve o mesmo ser cooperado, demonstrando-se tal condição através das 

respectivas atas de inscrição ou documento equivalente.  

IV O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo 

com o previsto no instrumento convocatório, podendo rescindir o contrato, nos termos do 

artigo 78, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

V A tolerância do CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte 

da CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, 

podendo o CONTRATANTE exercer seus direitos a qualquer tempo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações das Partes 

 São obrigações das partes: 

 I - DO CONTRATANTE 

a) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 

encontradas no produto/serviço; 

b) Registrar as irregularidades  por culpa da CONTRATADA para fins de rescisão do 

presente contrato. 

 II - DA CONTRATADA 

a) É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas diretamente 

necessárias à completa realização da execução do serviço; 

b) Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa 

comprometer a manutenção deste contrato; 

c) Substituir, de imediato, às suas expensas, os veículos que se verificarem vícios, 

defeitos, incorreções e outros; 

d) Substituir, de imediato, condutores que ficarem impossibilitados ou ausentes no exercício 

da atividade; 

d) Fornecer Equipamentos de Proteção Individual - EPI, apropriado para o exercício das 

atividades profissionais, e exigidos pela Secretária de Segurança e Medicina do Trabalho – 

SSMT/MTE; 

e) Observar e usar todas as Normas de Segurança e Prevenção de acidentes para o 

desempenho das funções especifica; 

f) Executar todos os trabalhos por mão de obra especializada e qualificada para tal, de 

acordo com as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

bem como outras normas pertinentes ao objeto deste Termo de Referência, e recomendações 

da própria Prefeitura Municipal de Jacinto MG. 

g) Comunicar à Prefeitura Municipal de Jacinto MG toda e qualquer irregularidade ocorrida 

ou observada na execução do Contrato 

h) Fornecer todo material e mão de obra necessários à perfeita execução dos serviços. 

i) O veículo a ser utilizado pela empresa contratada, poderá ter no máximo 07 anos de vida 

útil e apresentar vistoria de 6 em 6 meses. 

j) Transportar apenas os alunos no limite da capacidade permitida de cada veículo. 

k) Trafegar dentro da velocidade máxima permitida nas cidades e nas rodovias e/ou estradas 

vicinais, asfaltadas ou não. 
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l) A contratada é obrigada a informar à administração em formato de planilha, conforme 

linha vencedora os dados do veículo (placa, modelo, ano, marca, chassi, etc), os dados do 

motorista (nome, CPF, RG, endereço, telefone, CNH) no ato da assinatura do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – Do Preço e da Forma de Pagamento 

  Pela prestação dos serviços aqui contratados o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância de R$ (XXXXXXXXXXX), observados os seguintes 

termos: 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto 

do Contrato a ser firmado, o valor apurado na minuta Contratual, de acordo com os dias 

letivos previstos no calendário escolar e no caso de coleta dos resíduos será observado os 

dias nos quais os serviços foram prestados. 

O CONTRATANTE efetuará o pagamento em parcelas mensais, no período em que 

efetivamente ficarem à sua disposição o(s) veículo(s) fretado(s), de acordo com a 

fiscalização. 

O pagamento dos serviços ajustado no contrato, será efetuado através de crédito 

bancário, até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

discriminativa contendo os serviços efetivamente executados, devidamente atestada por 

servidor credenciado, onde o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes as multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, de acordo 

com os termos do edital, desde que não haja nenhum fato impeditivo. 

Eventuais atrasos nos pagamentos das parcelas não serão penalizados com 

acréscimos pecuniários de qualquer natureza. 

É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

As Notas Fiscais deverão observar os preços da proposta aceita e, após, conferidas e 

visadas, serão encaminhadas para processamento e posterior pagamento. 

Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais as mesmas serão devolvidas à 

CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data da apresentação da nova Nota Fiscal. 

Os pagamentos poderão ser sustados pelo Contratante nos seguintes casos: 

a) - não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de qualquer forma, prejudicar o 

CONTRATANTE; 

b) - erros ou vícios nas Notas Fiscais; 

c) - não apresentação da documentação exigida. 

CLÁUSULA QUINTA – Da Fiscalização 

  A fiscalização, autorizações, conferência da execução dos serviços serão realizados 

pela Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Transporte e Secretaria 

Municipal de Administração do CONTRATANTE, observados os artigos 73 a 76 da Lei 

federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA SEXTA – Da Alteração do Contrato 

 O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes 

casos: 

I  Unilateralmente pela Administração: 

a) Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII, 

XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantida à CONTRATADA a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ou ainda nos casos de 

infrações diretas estabelecidas no contrato ou decorrentes do presente edital, relacionadas a 

documentação essencial, seja dos veículos, seja dos condutores ou mesmo, condições 

veiculares de toda natureza e que torne inviável a prestação do serviço. Ou ainda, necessário 

modificação do valor contratual decorrentes de fatos imprevisíveis e nos limites da 

legislação. 

OBS.: O contratado deve estar ciente que o itinerário poderá sofrer alterações resguardando 

a quantidade de quilometragem diária pré- estabelecida. 

 

II Por acordo das partes: 

a)  Quando necessária modificação do modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b)  Quando necessária modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes mantido o valor inicial atualizado, vedada antecipação do 

pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

c)  Para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos 

do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço e seu 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, 

em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 

extraordinária e extracontratual. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – Da Dotação Orçamentária 

 As despesas decorrentes da execução dos serviços ora contratados correrão por conta 

das seguintes dotações orçamentárias: 

EXERCÍCIO FICHA DOTAÇÃO FONTE DE RECURSOS NOMENCLATURA 

     

     

 

CLÁUSULA OITAVA – Das Sanções 

 Pela inexecução parcial ou total das cláusulas e condições estipuladas neste Contrato 

por culpa da Contratada, o CONTRATANTE poderá aplicar lhe as penalidades de 

advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de 

Jacinto MG, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantido o contraditório 

e a ampla defesa. 

 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas: 

 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30
o
 (trigésimo) dia de atraso na execução 

do contrato, sobre o valor da contratação, por ocorrência. 

 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado da contratação, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento do mesmo. 

 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, no caso da licitante vencedora, 

injustificadamente, desistir da execução do contrato ou causar a rescisão contratual. 

 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado 

dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, ou ainda, quando for o caso, deverá ser 

pago por meio de guia própria, do Município de Jacinto MG no prazo máximo de 3 (três) 

dias úteis a contar da data da sua aplicação. 

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão Contratual 

 Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Pelos mesmos motivos da CLÁUSULA SEXTA, I, “a”. 

b) Amigavelmente por acordo entre as partes desde que haja conveniência para o 

CONTRATANTE; 

c) Judicialmente nos termos da legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Vinculação 
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 Este contrato está vinculado de forma total e plena à proposta da CONTRATADA e 

ao Processo Licitatório - Pregão retro mencionado, que lhe deu causa para cuja execução, 

exigir-se-á rigorosa obediência ao instrumento Convocatório.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Publicação 

 O extrato do presente instrumento será publicado no Órgão Oficial do Estado de 

“Minas Gerais”, por conta do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Foro 

 Fica eleito o Foro da Comarca de Jacinto-MG para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 

execução do presente contrato. 

 E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em duas vias 

de igual teor e forma na presença das testemunhas. 

Xxxxxxxxxxx, ........... de ........................de.......... 

 

PREFEITO DO MUNICÍPIO 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1  CPF:  

2  CPF:  
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ANEXO VI - MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

EMPRESA ou COOP/LICITANTE 

OUTORGANTE: 

 

CNPJ Nº:  

ENDEREÇO:  

NOME DO (A) OUTORGADO (A):  

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº:  

CPF Nº:  

ENDEREÇO:  

 

Pelo presente instrumento de procuração, a empresa ou Coop /licitante 

OUTORGANTE nomeia e constitui seu bastante procurador, perante o MUNICÍPIO 

DE JACINTO MG, o (a) OUTORGADO (A), com poderes para a formulação de 

propostas, com lances verbais, para a interposição de recursos, bem como para os 

demais atos inerentes ao PREGÃO (PRESENCIAL) Nº XXXXXXXX, podendo, para 

tanto praticar todos os atos e meios para o perfeito e cabal cumprimento do presente 

mandato, o que tudo dará por firme e valioso.  

 

                     Local e data 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA ou COOP /LICITANTE 
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ESTA PROCURAÇÃO DEVERÁ SER PÚBLICA E DEVERÁ SER ACOMPANHADA 

DO CONTRATO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA OU COOP 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

 

(nome/razão social) ............................................., inscrita no CNPJ n° 

........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

...................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

......................................... e do CPF nº .............................................., DECLARA, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo 

nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 

e suas alterações dada pela Lei Complementar 147/2014. 

 

Local e Data. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

CARIMBO 
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