
 
 

SECRETARIA DA FAZENDA 
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE LICITAÇÃO 
 
EMPRESA:  
 
ENDEREÇO:  
 
CNPJ:   
 
LICITAÇÃO:  01/2013 
 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 de fevereiro de 2013  
 
MODALIDADE:    TOMADA DE PREÇOS 
 
OBJETIVO:   Locação de Linhas de Transporte Escolar de Alunos do Interior do 

Município de Catuípe para o Ano de 2013. 
 
DATA DA AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA:  25 de janeiro de 2013 
 
HORA/LOCAL:  14:00 Horas no Prédio Administrativo 
 
 
Recebemos a 1ª via do Edital de Tomada de Preços de N.º 01/2013, referente ao processo de 
Licitação acima discriminado, bem como estamos cientes das condições da Licitação 
impressas na mesma e demais normas que regem as Licitações, especialmente a Lei N.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
 
Catuípe em: _____ de ___________ de 2013. 
 
 
 
                                                             

                                     Assinatura da empresa  



                           
 
TOMADA DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
DE ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CATUÍPE PARA O ANO DE 2013. 
 

 
                        IVETE MARIA KESSLER BURMANN - Prefeita Municipal de Catuípe/RS, no uso de suas 
atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal N.º 8.666/93, com alterações posteriores, torna 
público para conhecimento dos interessados, que às 14:00 horas do dia 13 de fevereiro de 2013 , nas 
dependências do Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal, se reunirá a Comissão Permanente de 
Licitações, com a finalidade de receber propostas para a Locação de Locação de Linhas de Transporte 
Escolar de Alunos do Interior do Município de Catuípe para o Ano de 2013. 
 

1 - DO OBJETO 
 
1.1 – Locação de Linhas de Transporte Escolar de Alunos do Interior do Município de 

Catuípe para o Ano de 2013, formada pelas seguintes Linhas, cujo itinerário indicado compreende o 
retorno pelo mesmo percurso no turno mencionado:  

 
LINHA ITINERÁRIO / INFORMAÇÕES TURNO 

01 

Granja Valadares Cadore, Granja João Reis, Santa Cruz (Escola 
desativada Regente Feijó), Esquina São Luiz (Escola desativada Joaquim 
Rolim de Moura), Araçá, Engenho Velho,entrada do chiqueirão, entrada 
dos gatelli, entrada do gaita (E.M.E.F.Mal. Arthur da Costa e Silva),caroço 
Entrada Granja Pieper, Colonia das Almas, Hugo Rigotti, Granja Bonato, 
Pazze (E.E.E.F. Marcelino Champagnat) retorno do Pazze, Flávia 
Cadore,Pieper, Caroço, Escola Marcelino 
Percurso estimado:  168 km / dia 
Capacidade do veículo requerido:  Pequeno 

Manhã e Tarde

02 

Entrada Sr. Helmerindo Palharini, Entrada Olhos D’Água, Granja 
Taborda, Granja Cadore, Getúlio Reis, Travessa João XXIII, E.E.E.F. 
Marcelino Champagnat. 
Percurso estimado:  85 km / dia 
Capacidade do veículo requerido:  Pequeno 

 
Tarde 

03 

Granja Casa Grande, Granja Carlos Chiapetta, Esquina Bom Sucesso 
(E.E.E.F Joaquim Rolim de Moura), Reassentamento Conquista das 
Missões, Rodovia Municipal Bom Sucesso – Catuípe, Esquina Bom 
Sucesso (E.E.E.F Joaquim Rolim de Moura), Rincão dos Matione, Rincão 
dos Donatto, Esquina Bom Sucesso (E.E.E.F Joaquim Rolim de Moura). 
Percurso estimado:  70 km / dia 
Capacidade do veículo requerido:  Pequeno 

Manhã 

04 

Granja Chadek, Granja Cadore, Taborda, Colônia das Almas (E.E.E.F. 
Pe. Marcelino Champagnat) 
Percurso estimado:  80 km / dia 
Capacidade do veículo requerido:  Pequeno 

Manhã 

05 

Entrada do Fanfa (Antena), Esquina Bom Sucesso, Lagoa dos Patos, 
Valinhos, Catuípe (E.M.E.F Girassol,E.E.E.F. Barão do Rio Branco e 
Colégio Estadual Catuípe) 
Percurso estimado: 89 km / dia 
Capacidade do veículo requerido:  Grande 

Manhã 

06 

Colônia das Almas (Sede), Engenho Velho, Passo Burmann, Três 
Vendas, Catuípe (E.E.E.F. Barão do Rio Branco, E.M.E.F Girassol e 
Colégio Estadual Catuípe). 
Percurso estimado:  92 km / dia 
Capacidade do veículo requerido:  Grande 

Manhã 

07 
Santa Terezinha (Estrada do Zelindo Moro), Boa Vista, Granja Delmar 
Sartori, Pontão Santo Antônio, Três Vendas, Catuípe (E.E.E.F. Barão do 

Manhã 



Rio Branco, E.M.E.F Girassol e Colégio Estadual Catuípe). 
Percurso estimado:  68 km / dia 
Capacidade do veículo requerido:  Médio 

08 

Ilha Grande (Sede), Rincão dos Alemães, Santa Tereza (E.E.E.F. Antônio 
Morisso), Rincão dos Dambrós, Rincão dos Bernardi, Catuípe (Colégio 
Estadual Catuípe). 
Percurso estimado: 79 km / dia 
Capacidade do veículo requerido:  Grande 

Manhã 

09 

Entrada Sr. Leomar Sfalcin, Entrada Vilmar Daronco, Boa Vista, Santa 
Teresinha, entrada Amanda Jhonson, entrada Alisson Alegransi Passo 
Burmann (E.E.E.F. Eusébio de Queirós), entrada Passo do Araçá, 
(E.E.E.F. Eusébio de Queirós), 
Percurso estimado: 110 km / dia 
Capacidade do veículo requerido: Grande 

Manhã 

10 

Esquina Neves, Taquarussú, Reassentamento Nova Esperança, Boa 
Vista (E.M.E.F. Almirante Tamandaré), Rincão dos Rieth, Passo Burmann 
(E.E.E.F. Eusébio de Queirós) 
Percurso estimado: 110 km / dia 
Capacidade do veículo requerido:  Grande 

Manhã 

11 

Reassentamento Nova Esperança, Lagoa Seca, Rincão dos Rieth, 
Taquarussú, Vira Carreta (RS – 342), Engenho Velho (E.M.E.F. Marechal 
Arthur da Costa e Silva), (Colégio Estadual Catuípe). 
Percurso estimado: 125 km / dia 
Capacidade do veículo requerido:  Grande 

Manhã 

12 

Ilha Grande (sede), Rincão dos alemães, rincão dos Canudos, Santa 
Tereza (E.E.E.F. Antônio Morisso), Rincão dos Dambrós, Rincão dos 
Bernardi. 
Percurso estimado: 80 km/dia 
Capacidade Veículo: médio

Manhã 

 
1.2 – Os serviços de Locação do Transporte Escolar, deverão ser executados de acordo 

com as orientações e os itinerários acima descritos. Os itinerários previstos poderão ser alterados no 
decorrer do Contrato a ser firmado, atendendo sua necessidade e ao interesse público da Administração, 
os quais serão detalhados e divulgados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e 
Esportes de Catuípe. 

1.3 – Os horários de partida e chegada de cada itinerário, serão definidos posteriormente 
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes de Catuípe, em comum acordo com 
o Licitante vencedor, tendo como base a quantidade e localização dos alunos, além da distância a ser 
percorrida pelo transportador. 

1.4 – A quilometragem acima expressa, estará sujeita a alterações de aumento ou de 
redução, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento), em atendimento a conveniência e 
necessidade pela inclusão ou redução do número de alunos em cada linha. 

1.5 –Não será permitido o transporte de passageiros, em todas as linhas a serem 
contratadas. Ocorrendo descumprimento desta norma, a administração aplicará a 
rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei. 
1.6 – Defini-se a capacidade do veículo pelo seguinte critério: 

 Veículo de pequeno porte: possuir capacidade mínima de 09 assentos, mais o motorista; 
 Veículo de médio porte: possuir capacidade mínima de 21 assentos, mais o motorista; 
 Veículo de grande porte: possuir capacidade mínima de 36 assentos, mais o motorista. 

 
2 - DA HABILITAÇÃO E CONDIÇÕES 

 
2.1- Poderão participar desta Licitação as empresas que estejam inscritas no Cadastro 

de Fornecedores e Prestadores de Serviços da Prefeitura Municipal de Catuípe, com Certificado 
de Registro de Fornecedores e Prestadores de Serviços em plena validade, ou que, até 72 (setenta e 
duas) horas anteriores a data de abertura do Edital, venham a se cadastrar mediante a apresentação 
dos documentos exigidos, conforme prevê o § 2º do Art. 22 da Lei Federal N.º 8.666/93 e suas 



alterações, e que na data marcada para o recebimento das propostas não estejam com documentações 
cadastrais vencidas, ou em atraso com fornecimento ao Governo do Município de Catuípe. 

 
3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 
 
Os Licitantes que desejarem participar desta Licitação, estarão condicionados e 

obrigados à apresentação, no local, dia e hora marcados, de no mínimo 02 (dois) Envelopes, 
indevassáveis e fechados, denominados, distintos e numerados de 01 a 02, na forma seguinte:   

N.º 01 - Habilitação; 
N.º 02 - Proposta Financeira. 
 

 
Nos Envelopes deverão constar, todos os itens a seguir citados, podendo os 

documentos serem apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada, ou ainda 
publicação em órgão de imprensa oficial; 

3.1- Envelope N.º 01 (Habilitação) 
3.1.1 – Cópia do Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de 

Serviços, fornecido pela Prefeitura Municipal de Catuípe, em plena validade; 
3.1.2 – Procuração com firma(s) reconhecida(s) por Tabelião, credenciando e 

qualificando o representante da proponente na Licitação, quando este estiver presente no ato da 
abertura das propostas, contendo os poderes específicos para participação do certame, desistir da 
apresentação de recursos na fase de Habilitação e firmar Contrato com o Município; 

3.1.3 – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, em dia, do(s) veículo(s) a 
ser(em) utilizado(s) no serviço; 

 
3.2 - Envelope N.º 02 (Proposta Financeira) para cada Linha  
3.2.1 - A Proposta por Linha (apresentada conforme modelo em anexo) deverá ser 

entregue datilografada ou impressa em 01 (uma) via, estar rubricada e assinada pelo Licitante ou seu 
representante legal, redigida em português, de forma clara, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, e 
incluirá:  

3.2.1.1 - Indicação e Descrição da Linha proposta; 
3.2.1.2 - O valor apresentado por Quilometro (Km) percorrido, expresso em 

moeda corrente nacional, irreajustável, devendo o preço incluir também todas as despesas com 
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto Licitado, não 
especificadas neste Edital; 

3.2.1.3 - No valor apresentado por unidade e total, serão considerados pela 
Comissão Licitante apenas dois dígitos após a vírgula, sendo os demais dígitos desconsiderados.  

3.2.1.4 - Prazo mínimo de validade da proposta de 30 (trinta) dias, a contar da 
data designada para a entrega dos envelopes deste Edital. Se na proposta não constar prazo de 
validade, subentende-se 30 dias.  

3.2.2 - Planilha Orçamentária contendo o detalhamento dos custos que compõem a 
Proposta Financeira (conforme modelo em anexo). 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar 
direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não 
for conflitante com o instrumento convocatório. 

 
4 – DO JULGAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE 
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2013 
LOCAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR 
DO MUNICÍPIO DE CATUÍPE PARA O ANO DE 2013. 
(N.º e Denominação do Invólucro: Habilitação ou Proposta Financeira) 
(N.º da Linha – quando for Envelope com Proposta Financeira) 
(Nome Completo do Licitante) 



4.1 - As propostas das Empresas Licitantes habilitadas, apresentadas de acordo com as 
exigências deste Edital, serão julgadas pelo “MENOR PREÇO” por quilometro percorrido, individual e 
classificadas pela ordem crescente dos preços propostos; 

4.2 - É facultado à Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase desta 
Licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do Procedimento 
Licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais aos Licitantes, que deverão ser satisfeitos no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

4.3 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços superiores aos 
limites estabelecidos para cada Linha de Transporte Escolar, bem como preços inexequíveis, a seguir 
descritos:  

LINHAS VALOR MÁXIMO POR KM PERCORRIDO 
01; 02; 03 e 04. R$ 2,00 

07; 09 e 12. R$ 2,23 
05; 06; 08; 10 e 11. R$ 2,45 

 
4.4 - Não se desclassificarão as propostas pela simples ocorrência de vícios que, a juízo 

da Comissão, puder ser sanável, sem a quebra de igualdade de tratamento aferida a todos os Licitantes. 
4.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido o disposto no 

parágrafo 2º do Art. 45 da Lei Federal N.º 8.666/93, será utilizado o sorteio em ato público, na presença 
de todos os Licitantes; 
 

5 – DOS RECURSOS 
 
5.1 - Dos atos praticados pela Administração no curso do Procedimento Licitatório, 

caberá recurso nos termos do que dispõe o Art. 109 da Lei Federal N.º 8.666/93. 
 

6 - DOS PRAZOS 
6.1 - Esgotados todos os prazos legais recursais, a Administração, no prazo de até 05 

(cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o Contrato sob pena de decair no direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei N.º. 8.666/93. 

6.2 - Para assinatura do Contrato a empresa necessita apresentar a Administração: 
6.2.1 – Comprovante de que o proprietário, ou sócios-proprietários e ou  empregado(s) 

que será o motorista responsável pela prestação do serviço atende ao disposto no art. 138 do CNT – 
Código Nacional de Trânsito, com a apresentação dos seguintes documentos:  

6.2.1.1 - Carteira de Habilitação, Categoria Profissional compatível a prestação do 
serviço (categoria “D”); 

6.2.1.2 - ter idade superior a 21 anos; 
6.2.1.3 - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente 

em infrações médias durante os 12 últimos meses (certidão negativa de registro de distribuição criminal); 
6.2.1.4 – ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do 

CONTRAN, através de Certificado de curso em plena validade. 
6.3 – No prazo estabelecido no item anterior, para que possa firmar o contrato, 

o Licitante necessita também apresentar a Administração: 
6.3.1 - Autorização do veículo para realização de Transporte Escolar emitida pelo 

Detran. 
6.3.2 – Comprovante de realização de inspeções realizada em um organismo de 

Inspeção Credenciado pelo INMETRO (OIC) ou pelo DAER-RS, que certifique que o veículo que irá 
prestar o serviço encontra-se em condições de realizar o Transporte Escolar. 

6.4- O prazo de que trata o item 6.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 
período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante no item 6.1. 

6.5 - Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o Contrato ou não apresentar os 
documentos exigidos nos itens 6.2 e 6.3, a Administração convocará os Licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação para assinatura do Contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado. 

6.6 - Ocorrendo a hipótese do não comparecimento do Licitante vencedor dentro do 
prazo previsto no item 6.1, poderá a Administração aplicar as penas estabelecidas no Art. 87, da Lei N.º 
8.666/93. 



6.7  - Caso não tiver expresso o prazo de validade dos documentos exigidos ns itens 
6.3.2 e 6.3.3  deverá ser apresentada nova documentação até 20 de julho de 2012. 

 
7 – DO CONTRATO 

 
7.1 - O Contrato a ser firmado entre o Prefeitura Municipal de Catuípe e o Licitante 

vencedor, terá suas cláusulas estabelecidas e constantes deste Edital e Minuta de Contrato anexa. 
7.2 - O prazo de vigência do contrato será até o final do ano letivo de 2013. 
7.3 - A realização dos serviços do transporte escolar ocorrerá durante o ano letivo e de 

acordo com o estabelecido através de Decreto Municipal e Ordem de Serviço informando o início e 
término do ano letivo. 

7.4 - O Contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Prefeitura Municipal de 
Catuípe, ou por acordo das partes, visando os ajustes e ou modificações que se fizerem necessárias, 
para melhor adequação aos objetivos, inclusive a possibilidade de revisão para reajustamento de valor 
no caso do Art. 65, alínea “d” e a possibilidade de Rescisão do Contrato na forma determinada no Art. 77 
à 79 da Lei Federal N.º 8.666/93. 

7.5 - O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

7.6 - A execução do Contrato será acompanhado e efetivamente fiscalizado pelo 
Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes de 
Catuípe, bem como pela Brigada Militar, que terão também as atribuições de relacionar as 
ocorrências relativo à prestação dos serviços de Locação e, determinar o que for necessário à 
regularização dos problemas observados. 

7.7 - A Contratada deverá promover a regularização dos problemas observados, as suas 
expensas, no total ou em parte, resultante da prestação dos serviços, bem como, será responsável pelos 
danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Catuípe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do Contrato. 

7.8 - A Contratada assume inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais 
e de proteção aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do Contrato, devendo regularmente apresentar documentos que comprove o 
cumprimento destas responsabilidades. 

7.9 – Não será permitido a sub locação de Linhas de Transporte Escolar por parte 
dos Licitantes vencedores. 

7.10 – A inexecução total ou parcial do Contrato pelos motivos elencados no Art. 78 da 
citada Lei Federal, enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei. 

 
8 – DAS PENALIDADES 

 
8.1.1 - Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
8.1.2 - Multas sobre o valor total atualizado do contrato: 
8.1.2.1 - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 07 (sete) 

dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
8.1.2.2 - Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 01 (um ano); 

8.1.2.3 - Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, ou 
recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, cumulada com a pena de suspensão do 
direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 

8.1.3 - Suspensão do direito de contratar com o Município de Catuípe, de acordo com a 
seguinte graduação: 

8.1.3.1 - 06 (seis) meses pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações e prazos; 

8.1.3.2 - 01 (um) ano pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
8.1.3.3 - 02 (dois) anos pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores: 
8.2 – A multa que se refere o item anterior, será descontada dos pagamentos ou, ainda 

quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 



9 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1 - O pagamento será efetuado da seguinte forma, ao preço proposto pelo Licitante 

vencedor:  
9.1.1-  Mensalmente, a partir do dia 10 do mês subsequente ao vencido, até o limite 

máximo de 30 dias, a contar da apresentação de Certidão dando conta do número de dias e respectiva 
quilometragem em que foi efetuado o Transporte Escolar no mês, fornecida pela Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Turismo e Esportes de Catuípe; 

9.1.2 - Não serão devidos pelo Município, os valores referentes aos dias do mês em que 
não foi efetuado o serviço de Transporte Escolar dos Alunos. 

9.1.3 - A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 
ÓRGÃO DA DESPESA:      Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Esportes  
CÓDIGO DA DESPESA:  0801.12.361.0116.2.061 – Manut. Transporte Escolar – MDE 

3.3.90.33.00.00.00 – 443 – Passagens e Despesas com locomoção 
 
0803.12.361.0119.2.065 – Manut. Ensino Fundamental – FUNDEB 
3.3.90.33.00.00.00 - 478 – Passagens e Despesas com locomoção 
 
0804.12.361.0120.2.068 – Transporte Escolar – MEC/FNDE 
3.3.90.33.00.00.00 – 487 – Passagens e Despesas com locomoção 
 
0804.12.361.0120.2.070 – Transporte Escolar – Gov. Estado. 
3.3.90.33.00.00.00 - 489 – Passagens e Despesas com locomoção 
 
10 - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO 

 
10.1 – A Contratada responsabiliza-se pela segurança do(s) veículo(s), pontualidade e 

disciplina durante o transporte dos alunos, para o perfeito cumprimento das obrigações assumidas. 
10.2 – Constituem obrigações da Contratada: 
10.2.1 – Estar com o(s) veículo(s) em condições plenas de trafegar e deverá atender a 

todas as exigências previstas no Código de Transito Brasileiro (Lei Federal n.º 9.503/97); 
10.2.2 – Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações do 

Município; 
10.2.3 – Cumprir os horários e itinerários fixados pelo Município;  
10.2.4 – Segurar os passageiros escolares contra acidentes; 
10.2.5 – Cumprir as Portarias e Resoluções do Município; 
10.2.6 – Submeter os veículos a inspeção de seis (06) em seis (06) meses para 

verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, conforme prevê o inciso II do art. 136 do 
Código de Trânsito Brasileiro, sendo que os custos da realização da vistoria e inspeção será de 
responsabilidade do Transportador Contratado; 

10.2.7 – Manter os veículos sempre limpos e em condições de segurança; 
10.2.8 – Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de habilitação 

e qualificação compatíveis com a obrigação assumida; 
10.2.9 – Responsabilizar-se pelos danos causados conforme prevê o Artigo 70 da Lei 

Federal N.º 8.666/93 e suas alterações, declarando-se como única responsável; 
10.2.10 – Obedecer o calendário escolar, determinado pela Secretaria Municipal de 

Educação; 
10.2.11 – Estar ciente que, quando houver necessidade, deverá prestar os serviços em 

finais de semana e feriados, através de comunicado expresso pela própria Secretaria, num prazo mínimo 
de 24 (vinte e quatro) horas. 

10.2.12 – Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, os servidores 
encarregados da coordenação do transporte e os fiscais do Município. 

10.2.12 – Observar e Exigir que todos os passageiros estudantes estejam sentados 
e com cinto de segurança durante todo trajeto, caso o transportador constate que determinado 
passageiro esteja se recusando a colocar o cinto de segurança o mesmo deverá declinar o nome para a 
Secretaria de Municipal de Educação ou Departamento Jurídico da Prefeitura que irá informar ao 
Ministério Público. 



10.2.13 – Estar com veículos com todos os equipamentos obrigatórios exigidos no artigo 
136 do Código Brasileiro de Transito ( Lei Federal Nº 9.503/97).   

 
11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 - A participação na presente Licitação implica na total concordância com as 
condições do Edital de Licitação e da Minuta do Contrato, exceto quanto à(s) cláusula(s) 
tempestivamente impugnada(s) com decisão administrativa não transitada em julgado. 

11.2 - As cláusulas da Minuta do Termo de Contrato são parte integrante do Edital. 
11.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições do presente Edital. 
11.4 - Ultrapassada a fase de Habilitação, poderá o Licitante ser desclassificado, por 

motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, capacidade técnica e/ou idoneidade, 
em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

11.5 - A Prefeitura Municipal de Catuípe poderá revogar a presente Licitação por 
interesse público, bem como anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros. 

11.6 - A anulação do Procedimento Licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera 
obrigação de indenizar, por parte da Prefeitura Municipal de Catuípe, ressalvando o disposto no 
parágrafo único do Art. 59 da Lei Federal N.º 8.666/93 e atualizações. 

11.7 - Maiores informações serão prestadas aos interessados durante o horário de 
expediente normal, na Prefeitura Municipal de Catuípe, Setor de Compras e Licitações, na Rua Osório 
Ribeiro Nardes N.º 152 ou pelo Fone (55)3336:0000. 

 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CATUÍPE/RS, 

EM 25 de janeiro de 2013 
 
 
 
 

IVETE MARIA KESSLER BURMANN 
Prefeita Municipal de Catuípe 

 
  



 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 
 LICITAÇÃO:             TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2013 
 ÓRGÃO PÚBLICO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE 
 DATA LICITAÇÃO: 13 de fevereiro de 2013  

 
Apresentamos a Proposta a seguir, atendendo ao disposto na Licitação Tomada de 

Preços N.º 01/2013 referente a “LOCAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE 
ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CATUÍPE PARA O ANO DE 2013”, bem como 
declaramos concordar com as condições expressas no Edital e às prescrições constantes na 
Minuta do Contrato desta Licitação e, toda à Legislação Federal e Estadual aplicável à 
contratação de prestação de serviço de transporte escolar. 

 
LICITANTE: 

ENDEREÇO: 

CIDADE:      

CNPJ:               

 
PROPOSTA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013 

  

LINHA 
N.º 

DESCRIÇÃO DO ITINERÁRIO VALOR POR 
KM 

PERCORRIDO
  

 
 

 

 
 

R$_________ 

 
A presente Proposta, tem validade até ____ dias, a contar desta data.  

 
    Catuípe / RS, ____ de Fevereiro de 2013. 

       
 
 

___________________________________ 
                NOME E ASSINATURA 

                                                                                      
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

CARIMBO CNPJ 



TABELA N.º 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PREÇO FINAL 
 

Linha:   Empresa:  Km prevista Edital:      km / dia
Valor Contratado: R$          / km Tipo Veículo: Consumo:     km / Litro Gasolina
Ano Veículo:   Valor Projetado p/ 23 dias R$ 

 
 

CUSTOS FIXOS 
Mão-de-Obra %  Depreciação % IPVA % Seguro Obrigat. % Desp. Escritório % 

          
 
 

CUSTOS VARIÁVEIS 
Combustível % Manutenção % Tributo (Simples) % 

      
Cálculo Combustível:  ___ km x 23 dias = _____ km dividido pela média ____ km/litro = ______ litros x R$ ____ /litro = R$ ______   
Relação gastos com manutenção do veículo: índice 0,5 s/gastos com combustível 
 
 

LUCRO
Lucro %

  



 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CATUÍPE PARA O ANO 
DE 2013 QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 
CATUÍPE E A EMPRESA 
_____________________________. 

 
   Aos ___ dias do mês de ______ do ano de dois mil e treze 
(__/__/2013), o MUNICÍPIO DE CATUÍPE, doravante denominado Contratante, neste 
ato representado pelo seu Prefeita Municipal, Sr. IVETE MARIA KESSLER 
BURMANN, e a Empresa __________________, inscrita no CNPJ sob N.º 
_______________, representada neste ato pelo seu Sócio Proprietário, Sr. 
_________________, brasileiro, casado, motorista, portador de Carteira de Identidade 
RG N.º ____________, expedida pela SSP/RS, CIC N.º ____________, residente e 
domiciliado na localidade de ____________, Interior, na cidade de Catuípe/RS, 
estabelecido profissionalmente igualmente no mesmo endereço, doravante 
denominado Contratado, pactuam o presente Contrato, em atendimento ao Edital de 
Tomada de Preços N.º 01/2013 de 13 de fevereiro de 2013 , e que se regerá pela Lei 
Federal N.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as modificações que lhe introduziu a 
Lei Federal N.º 8.883, de 08 de junho de 1994, e demais disposições legais atinentes, 
atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA (OBJETO) - O Contrato tem por objeto a Prestação de 
Serviços de Transporte Escolar de Alunos do Interior do Município de Catuípe para o 
Ano de 2013, no(s) seguinte(s) Roteiro(s) e Turno(s), conforme Edital de Tomada de 
Preços Nº. 01/2013: 
 

LINHA         ITINERÁRIO TURNO
   

  
CLÁUSULA SEGUNDA (DO REGIME DE EXECUÇÃO) - O objeto deste Contrato 
será executado através do Transporte Escolar de Alunos, no itinerário delimitado e 
prestando o serviço em todos os dias e horários que houverem aulas, ficando 
estabelecido que é obrigação deste apanhar os usuários em horário compatível, para 
que estejam presentes nos estabelecimentos de ensino no mínimo cinco (05) minutos 
antes da hora prevista para o início da aula.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO:  O Contratado terá que prestar o serviço de transporte 
regularmente, mesmo em condições climáticas desfavoráveis, e, em casos fortuitos 
ou força maior, que impeçam a realização dos serviços diretamente por ele 
Contratado, de forma temporária, deverá ser de imediato comunicado o 
Contratante, e posto a disposição um substituto que somente poderá atuar 
mediante autorização por escrito do Contratante, e dentro dos prazos por este 
fixado. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA (DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO) - Fica 
estipulado o valor de R$ ____ (________centavos) por quilômetro percorrido na Linha 
N.º ___. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento do valor contratado será efetuado a partir do 
dia 10 do mês subsequente ao da realização do transporte, até o limite máximo de 



30 dias, a contar da apresentação da Certidão expedido pela Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Turismo e Esportes de Catuípe, dando conta do número de 
dias em que o transporte foi realizado no mês, bem como a respectiva 
quilometragem. 

 
CLÁUSULA QUARTA (PRAZO DE INÍCIO E TÉRMINO DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) - O prazo de vigência do contrato tem seu início 
fixado na data de sua assinatura e seu término ao final do ano letivo de 2013. 

. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A realização dos serviços de transporte escolar ocorrerá 
durante o ano letivo e de acordo com período estabelecido através de Decreto 
Municipal 

 
CLÁUSULA QUINTA (RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS 
DESPESAS) - Pelos pagamentos devidos em razão da execução dos serviços 
responderão os recursos da seguinte dotação orçamentaria: 
ÓRGÃO DA DESPESA:      Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Esportes  
CÓDIGO DA DESPESA:  0801.12.361.0116.2.061 – Manut. Transporte Escolar – MDE 

3.3.90.33.00.00.00 – 443 – Passagens e Despesas com 
locomoção 

 
0803.12.361.0119.2.065 – Manut. Ensino Fundamental – 

FUNDEB 
3.3.90.33.00.00.00 - 478 – Passagens e Despesas com 

locomoção 
 
0804.12.361.0120.2.068 – Transporte Escolar – MEC/FNDE 
3.3.90.33.00.00.00 – 487 – Passagens e Despesas com 

locomoção 
 
0804.12.361.0120.2.070 – Transporte Escolar – Gov. 

Estado. 
3.3.90.33.00.00.00 - 489 – Passagens e Despesas com 

locomoção 
 

CLÁUSULA SEXTA (DOS ENCARGOS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS) - Todos e quaisquer encargos decorrentes da prestação de serviços, 
correrão por conta e exclusiva responsabilidade do Contratado, ficando esclarecido 
que ao Contratante cabe única e exclusivamente o pagamento dos valores 
estabelecidos na cláusula terceira e seu parágrafo. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos - trabalhistas, comerciais, cíveis, fiscais ou previdenciários - 
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execução do 
presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA (RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA) - São de inteira e 
exclusiva responsabilidade da Contratada, além da prestação dos serviços elencados 
na Cláusula primeira do presente contrato, os seguintes encargos: 

a) Zelar pela integridade em todos os sentidos, dos alunos transportados, 
ficando desde já estabelecido que toda e qualquer espécie de lesão que 
eventualmente venha a sofrer o usuário do transporte, será de inteira e 
exclusiva responsabilidade do Transportador – Contratado; 



b) Trazer o seu veículo sempre em boas condições de funcionamento e 
trafegabilidade, e neste particular terá que atender as exigências e 
especificações estabelecidas pelas autoridades de trânsito, em especial as 
exigências contidas no Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n.º 
9.503/97) e no Edital da Tomada de Preço n.º 01/2013; 

c) Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações 
do Município; 

d) Cumprir os horários e itinerários fixados pelo Município;  
e) Segurar os passageiros escolares contra acidentes; 
f) Cumprir as Portarias e Resoluções do Município; 
g) Submeter os veículos a vistorias técnicas conforme estabelecido no Edital de 

Licitação, sendo que as despesas oriundas da realização das vistorias serão 
de responsabilidade do Transportador Contratado; 

h) Manter os veículos sempre limpos e em condições de segurança; 
i) Manter, durante todo o prazo de vigência contratual, as condições de 

habilitação e qualificação compatíveis com a obrigação assumida; 
j) Responsabilizar-se pelos danos causados conforme prevê o Art. 70 da Lei 

Federal N.º 8.666/93 e suas alterações, declarando-se como única 
responsável; 

k) Obedecer o calendário escolar, determinado pela Secretaria Municipal de 
Educação; 

l) Estar ciente que, quando houver necessidade, deverá prestar os serviços em 
finais de semana e feriados, através de comunicado expresso pela própria 
Secretaria, num prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas. 

m) Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, os servidores 
encarregados da coordenação do transporte e os fiscais do Município. 

n) Observar e Exigir que todos os passageiros estudantes estejam sentados 
e com sinto de segurança durante todo trajeto, caso o transportador constate que 
determinado passageiro esteja se recusando a colocar o cinto de segurança o mesmo 
deverá declinar o nome para a Secretaria de Municipal de Educação ou Departamento 
Jurídico da Prefeitura que irá informar ao Ministério Público. 

 
CLÁUSULA OITAVA (RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE) - São de 
responsabilidade do Contratante os seguintes encargos: 

a)  A fiscalização dos serviços até o término do presente contrato; 
     b) O cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas na 

Cláusula Terceira  deste Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES) - O descumprimento, total ou parcial, de 
qualquer das obrigações estabelecidas sujeitará o Contratado às sanções previstas no 
Edital de Tomada de Preços N.º 01/2013, bem como na Lei Federal N.º 8.666/93 e 
demais disposições da legislação correlata, garantida prévia e ampla defesa em 
processo administrativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO (DA MULTA)  

9.1.1 - Advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
9.1.2 - Multas sobre o valor total atualizado do contrato: 
9.1.2.1 - Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado 

esta a 07 (sete) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 
9.1.2.2 - Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do 

contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 

9.1.2.3 - Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do 
contrato, ou recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, cumulada com 



a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 

9.1.3 - Suspensão do direito de contratar com o Município de Catuípe, 
de acordo com a seguinte graduação: 

9.1.3.1 - 06 (seis) meses pelo cumprimento irregular de cláusulas 
contratuais, especificações e prazos; 

9.1.3.2 - 01 (um) ano pelo cometimento reiterado de faltas na sua 
execução; 

9.1.3.3 - 02 (dois) anos pelo desatendimento das determinações 
regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores: 

9.2 – A multa que se refere o item anterior, será descontada dos 
pagamentos ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO) – 10.1 –  Este contrato poderá 

ser rescindido: 

10.1.1 - por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e 
XVIII, do art. 78, da Lei n° 8.666/93; 

10.1.2 - amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de 
licitação, desde que conveniente para o CONTRATANTE; 

10.1.3 - judicialmente, nos termos da legislação. 

10.2 – A rescisão de que trata o item 7.1.1 desta cláusula, acarreta a seguinte 
consequência, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato: 

10.2.1 - retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos prejuízos 
causados ao CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DOS DIREITOS DO CONTRATANTE) - São 
prerrogativas do Contratante as previstas no Artigo 58 da Lei N.º 8.666/93, que as 
exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (FORO) - O Foro do presente Contrato será o da 
Comarca de Catuípe/ RS, excluído qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, eu Andréia, 
_____________________________ Assessor Jurídica, lavrei o presente termo com 02 
(duas) cópias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado 
pelas partes contratantes que a tudo assistiram. 
    
 _________________________________________ 
 IVETE MARIA KESSLER BURMANN 
 Prefeita Municipal 
 
    
 _____________________________________________ 
     Contratado 
Testemunhas: 


