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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2022 

 
     LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇO PARA LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE 
ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CATUÍPE PARA O ANO DE 2023. 

 

JOELSON ANTONIO BARONI - Prefeito Municipal de Catuípe/RS, no 
uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, 
que às 09:00 do dia 24/01/23, nas dependências do Prédio Administrativo da 
Prefeitura Municipal de Catuípe, se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, 
designados pela portaria Nº 275/2022  com a finalidade de receber propostas e 
documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para o 
fornecimento dos serviços descritos no Objeto, através do sistema de registro de 
preços. Processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-
07-2002, do Decreto Municipal nº 38, de 22 de Abril de 2009, e do Decreto Municipal 
nº 32, de 21 de fevereiro de 2017, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 
8.666-93. 
 

1 - DO OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a LOCAÇÃO DE LINHAS DO 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 
CATUÍPE PARA O ANO DE 2023.  
 

ITE
M 

QUANTIDADE 
APROXIMADA 

UNI
DA
DE 

 DESCRIÇÃO/ ITINERÁRIO / INFORMAÇÕES 

1 18.000,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 01 - 
COLÔNIA DAS ALMAS ATÉ CATUÍPE, com o 
seguinte itinerário: 
- Saída Igreja Colônia das Almas, segue até moinho 
Rosso, Granja Luiz Smaniotto, retorna, segue até 
Cassol, retorna e segue em direção ao Araçá até o 
asfalto em direção ao Engenho Velho, parada Escola 
Marechal Arthur da Costa e Silva, retorna e  segue até 
Passo Burmann, na Escola Eusébio de Queirós, 
segue Três Vendas, até Catuípe, Escola Girassol e 
Colégio Estadual a Catuípe. Retorna pelo itinerário 
inverso. 
 
Percurso estimado: 90 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Médio  
 

2 22.000,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 2 -
SANTA TERESA ATÉ CATUÍPE, com o seguinte 
itinerário: 
- Saída Camera, Granja Luã, retorna em direção 
Águas de Santa Teresa, segue até a Comunidade de 
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Santa Teresa, retorna e segue até Catuípe, Colégio 
Estadual Catuípe, EMEF. Girassol e EEEF. Barão do 
Rio Branco. Retorna pelo itinerário inverso.  
 

Percurso estimado: 110 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Grande  
 

3 28.600,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 3 - 
REASSENTAMENTO ATÉ CATUÍPE, com o seguinte 
itinerário: 
- Saída Reassentamento Nova Esperança, Escola 
São João Batista de La Salle, Taquarussu, parada 
Faccin, Granja Cargnelutti, segue Granja dos Nardes, 
entrada Vira Carreta, Granja Fiorin ,retorna, segue 
pelo asfalto, entrada Aozani, Palharini, segue entrada 
Marlon Belinasso, retorna e segue até Escola Eusébio 
de Queirós no Passo Burmann, retorna pelo asfalto 
até a cidade, Escola Girassol, Colégio Estadual 
Catuípe. Retorna pelo itinerário inverso. 
 
Percurso estimado: 143 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Grande  
 

4 19.600,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 4 - 
ESQUINA BOM SUCESSO ATÉ CATUÍPE, com o 
seguinte itinerário: 
 - Saída Igreja Esquina Bom Sucesso, segue estrada 
principal em direção a Catuípe, entrada Luiz Pereira 
da Luz, retorna e segue, parada Leonel Cezimbra, 
segue até entrada Barrachini, retorna e segue, parada 
Granja Erig, segue até parada Igreja Lagoa dos 
Patos, entrada Silvia Dallepiane, retorna estrada 
geral, parada Dalla Rosa, segue até EMEF Girassol e 
Colégio Estadual Catuípe. Retorna pelo itinerário 
inverso. 
Percurso estimado: 98 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Médio  
 

5 14.000,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 5 - 

PONTÃO SANTO ANTÔNIO ATÉ CATUÍPE com o 
seguinte itinerário: 
- Saída entrada Vanderlei Rochinheski, retorna e 
segue até parada Boligon, segue na estrada principal, 
entrada Lucia Ferreira, retorna e segue até parada 
Orli Bonatto, Evair Daronco, segue entrada Moreira, 
retorna e segue, parada Orides Dallepiane, segue 
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para Três Vendas, Catuípe, EMEF Girassol, Colégio 
Estadual Catuípe. Retorna pelo itinerário inverso. 
 
 

6 18.000,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 6 - 
PASSO BURMANN, com o seguinte itinerário: 
- Saída Pro Morar, segue até Boa Vista (Vitor 
Pianesso), Granja Sartori, retorna, segue até Salão 
Comunitário Santa Teresinha, entrada Aozani, entrada 
Assis Rieth, Granja Dionísio Pianesso, Arnaldo 
Schuster, segue até Airton Palharini, retorna até 
Escola Estadual Eusébio de Queirós. Retorna pelo 
itinerário inverso. 
 
Percurso estimado: 90 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Médio  
 

7 15.000,0 Un LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 7 - 
SANTA TERESA-ILHA GRANDE , com o seguinte 
itinerário:  
- Saída da Ilha Grande, Giacomini, segue até Rincão 
dos Loro, Rincão dos Alemão, entrada Porner, retorna 
e segue até Rincão dos Libardoni, retorna, entrada 
Bernardi, retorna e segue até Escola Antônio Morisso, 
entrega para ônibus que vem até a cidade. Retorna 
pelo itinerário inverso. 
 
Percurso estimado: 75 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Médio  
 

8 20.000,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 8 - 
SANTA TERESA ATÉ CATUÍPE, com o seguinte 
itinerário:  
- Saída residência Cassol, segue Rincão dos Dalla 
Corte, Rincão dos Dambrós, retorna, entrada Aozani, 
entrada Bernardi, entrada Viera, retorna entrada 
Dobler, retorna e segue até Escola Dr. Waldomiro 
Rossetto, Colégio Estadual Catuípe, EMEF. Girassol e 
EEEF. Barão do Rio Branco. Retorna pelo itinerário 
inverso. 
Percurso estimado: 100 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Médio  
 

9 14.000,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 9 - 
JARDIM DO ADÃO ATÉ CATUÍPE, com o seguinte 
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itinerário: 
- Saída entrada Rakoski, Jardim do Adão, Rincão dos 
Botega, Rincão São Carlos, Três Vendas, Parque 
Águas Claras, Escola Barão do Rio Branco, Escola 
Girassol, Colégio Estadual Catuípe, Escola Dr. 
Waldomiro Rossetto. Retorna pelo itinerário inverso. 
 
Percurso estimado: 70 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Pequeno  
 

10 17.000,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 10 - 
COLÔNIA DAS ALMAS, com o seguinte itinerário: 
- Saída, entrada residência Antero, segue em direção 
a Cevale para comunidade do Caroço, entrada 
Floriano Pucinick e retorna, entrada Juliano Pucinick, 
Comunidade Santa Cruz, segue em direção Antônio 
Valmir Pedroso, retorna, segue até Jaime Ferrazza, 
Escola Marcelino Champagnat, continua o trajeto em 
direção até o Comunidade Engenho Velho, passando 
pelo Passo do Araçá em direção a RS-342, entrada 
do Krombauer e  
 
segue até a Escola Marechal Arthur da Costa e Silva, 
segue até a Granja do João Cadore, retorna, e segue 
até o Israel Santana de Oliveira e retorna até a Escola 
Marcelino Champagnat. 
 
Percurso estimado: 85 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Pequeno  
 

11 14.000,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 11 - 
COLÔNIA DAS ALMAS, com o seguinte itinerário: 
- Turno: Manhã e tarde. 
 – Saída Escola Marcelino Champagnat, segue até 
entrada Israel Santana de Oliveira, retorna,      segue 
até entrada Cleber Felden, segue até Odenir Pauletto, 
retorna até a Granja de Elvino Valter, retorna 
passando pelo Passo do Araçá até a Granja do João 
Cadore, retorna até a Escola Marcelino Champagnat. 
Retorna pelo itinerário inverso transportando somente 
alunos do turno da tarde. 
 
Percurso estimado: 70 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Pequeno  
 

12 20.000,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 12 - 
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COLÔNIA DAS ALMAS, com o seguinte itinerário: 
 - Saída Colônia das Almas pegando alunos do turno 
da manhã, segue em direção ao moinho Rosso, 
Granja Smaniotto, estradão geral, parada de ônibus, 
Rincão das Acácias, segue divisa Santo Ângelo, até 
Paulo Roberto Pretto, retorna até a residência de 
Claudemir Cadore, retorna e segue até a Escola 
Marcelino Champagnat. Ao meio dia sai da Escola 
entregando os alunos da manhã, recolhendo os da 
tarde em direção ao moinho Rosso até a propriedade 
de Paulo Pretto, retorna e segue até residência de 
Pedro Taborda, Granja Cadore, retorna até Granja 
Smaniotto, entrada Vilson Taborda, entrada Francisco 
Cadore, Granja Ferraza, Genésio Boss, retorna até a 
Escola Marcelino Champagnat. Retorna fazendo 
itinerário inverso somente para alunos da tarde. 
 

Percurso estimado: 100 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Pequeno  
 

13 13.000,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 13 - 
CAÇADOR ATÉ CATUÍPE, com o seguinte itinerário: 
- Saída da SMEC, pelo asfalto em direção ao Passo 
dos Coradine, entrada Antônio Carlos Coradini, 
retorna em direção ao Caçador,  segue até Claudio 
Perkoski, Parque Savariz, segue até Valmir 
Prestes,retorna continuando até Alcionei Bonatto, 
parada Jusemara Savariz, passando  residência  
Otacílio Bevilaqua, retorna até o asfalto, entrada do 
DAER, segue até Escola Municipal Girassol,  Escola 
Estadual Barão do Rio Branco e  Colégio Estadual 
Catuípe. Retorna pelo itinerário inverso. 
 
Percurso estimado: 65 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Pequeno  
 

14 18.000,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 14 - 
VILA SANTO ANTÔNIO ATÉ CATUÍPE, com o 
seguinte itinerário: 
- Saída da SMEC, passa pela Escola Dr. Waldomiro 
Rossetto, segue até o travessão, segue a esquerda, 
até Vista Alegre, passa na residência do Konageski, 
segue até estrada da Colônia Santo Antônio, até 
Igreja da Comunidade, segue até residência 
Konageski, faz retorno e volta, segue no asfalto, 
entrada Marjorie, entrada Michael, segue até a RS-
342, segue a esquerda até o primeiro trevo de acesso 
a Catuípe, segue entrada  para Vista Alegre, EMEF. 
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Dr. Waldomiro Rossetto, Colégio Estadual Catuípe, 
EMEF. Girassol e EEEF Barão do Rio Branco. 
Retorna pelo itinerário inverso. 
Percurso estimado: 90 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: grande 
 

15 25.000,0 KM LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR - LINHA 15 - 
ESQUINA BOM SUCESSO ATÉ CATUÍPE , com o 
seguinte itinerário: 
- Saída Granja Irine Roberto (Batinga), segue até Vila 
Bom Sucesso, entrada Cavalheiro, retorna e segue 
até entrada Dudar, retorna e segue, entrada Miguel 
Jacoboski, retorna e segue, Lagoa dos Patos, 
Valinhos, Escola Girassol, Colégio Estadual Catuípe. 
Retorna pelo itinerário inverso.  

  
Percurso estimado: 125 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: pequeno 
 

 
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 contagem dos quilômetros começará a ser feita após o 
embarque do primeiro aluno. 

1.5 – 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. 

1.6 – 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. 

1.7 – Define-se a capacidade do veículo pelo seguinte critério: 
✓ Veículo de pequeno porte: possuir capacidade de até 15 passageiros, mais 

o motorista; 
✓ Veículo de médio porte: possuir capacidade 16 a 25 passageiros, mais o 

motorista; 
✓ Veículo de grande porte: possuir capacidade acima de 25 passageiros, 

mais o motorista. 
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2 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao 

disposto no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e 
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, 
identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte 
inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE CATUIPE 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO N.º45/2022 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

 

AO MUNICÍPIO DE CATUIPE 

LICITAÇÃO MODALIDADE  PREGÃO N.º 45/2022 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 
 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1.  A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, 
diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador 
regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único 
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação 
de documento de identidade. 

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

3.3.  O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

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

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

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

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 
exercício, no caso de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa 
ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
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 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do 
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, 
§ 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as 
pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a 
indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de 
mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como 
representante legal da empresa. 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que 
mais de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante 
da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste 
procedimento licitatório. 

3.4.  Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 
recorrer, é obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas 
referentes à licitação. 

 3.5.  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 
à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 
6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento 
do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 3.5.1.  As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita 
bruta até o limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão 
dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, conforme 
o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também 
apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, 
firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

 
4 – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na 
presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o 
pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nº. 01 - PROPOSTA e nº.02 - 
DOCUMENTAÇÃO. 

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

4.3.  O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as  qua is 
deverão: 

 a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação 
de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

 b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação. 
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5 – DA PROPOSTA DE PREÇO: 

 
5.1 - 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:  

5.2 - Indicação e Descrição da Linha proposta; 
5.3 - O valor apresentado por Quilometro (Km) percorrido, expres-

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

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

5.5 - Prazo mínimo de validade da proposta de 365 (trezentos 
e sessenta e cinco) dias, a contar da data designada para a entrega dos envelopes 
deste Edital. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 365 dias.  

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

5.7  - Deverá ser observado os valores descritos na planilha de 
orçamento estimado, sendo que serão desclassificados os valores para cada 
linha, superiores ao valor estabelecido na planilha de orçamento estimado, em 
anexo. 

 
 Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores 
constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo 
desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 
 

 
6 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

6.1.  Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a 
autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na 
forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2.  Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 
(três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3.  No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 
requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem 
novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da 
autora da proposta classificada em maior preço, até a proclamação da vencedora. 

6.4.  Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5.  A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for 
conferida a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1.  Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 s (sessenta segundos) 
para apresentar nova proposta. 
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6.6.  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1.  A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,01 (um 
centavo de real). 

 

6.7.  Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a 
proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

6.8.  O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 
consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o 
último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de 
ordenação das propostas. 

6.9.  Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado 
para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido preço melhor. 

6.10.  O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo 
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11.  Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o 
menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de 
valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, 
decidindo motivadamente a respeito. 

    6.12.  A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 
aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o Menor preço - 
Unitário por Item, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as 
especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 

6.13.  Serão desclassificadas as propostas que: 

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

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

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

 b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem 
preços manifestamente inexeqüíveis. 

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

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

6.15.  Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 
ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como 
critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as 
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste 
edital. 
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6.15.1.  Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela 
cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor 
valor. 

6.16.  Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa 
detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 
5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor 
preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na 
forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, 
será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de 
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do 
item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na 
alínea a deste item. 

6.17.  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
satisfizer as exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do 
certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

6.18.  O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses 
em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 
empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

6.19.  Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 
sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas 
e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação 
exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.20.  A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 
todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente 
junto ao setor de Compras e Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 
deste edital. 

6.21.  Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada 
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, 
as licitantes presentes. 

 
7 – DA HABILITAÇÃO 

 

7.1.  Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar 
dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

7.1.1.  Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 

 

7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 a) Cédulas de identidade dos diretores ou proprietários; 

 b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
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 c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 

 e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, exceto a alínea “d”, no envelope de 
habilitação, dos documentos referidos no item 7.1.2, a empresa que já os houver 
apresentado no momento do credenciamento, previsto item 3 deste edital. 

 

7.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (DIC/TE) 
ou do Município, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividades; 

 b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de 
Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última 
do domicílio ou sede da licitante; 

 c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em 
lei; 

 d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). 

 

7.1.4 PROVA DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 

 

7.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 
apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo ser 
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de 
apresentação da proposta; 

 b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida dentro dos (30) trinta dias anteriores 
a data desse edital. 

 
7.1.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.  
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a) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, em dia, do(s) 
veículo(s) a ser(em) utilizado(s) no serviço. 

 

7.2.  Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá 
ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu 
objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de 
validade. 

 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos 
para cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-
lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado 
apresentado, sob pena de inabilitação. 

7.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a 
cooperativa que atender ao item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua 
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a 
sua regularidade em dois dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 
vencedora do certame. 

7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única 
vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será 
suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará 
continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato 
público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

 

7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a 
empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, 
implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 
8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 13.1, alínea a, deste edital. 

7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do 
pregoeiro pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, 
devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 
pena de inutilização do envelope. 

 
8 – DA ADJUDICAÇÃO: 

 

8.1.  Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante 
que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto 
do certame. 

8.2.  Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião 



JPCF/lcs  EDITAL DE PP 45-2022 - TRANSPORTE ESCOLAR 14 

em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja 
obtido preço melhor. 

8.3.  Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para 
manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa 
manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 
recorrer por parte da licitante. 

 
9 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 

9.1.  Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do 
pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentação das razões de recurso. 

9.2.  Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram 
intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 
03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a 
todas, vista imediata do processo. 

9.3.  A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 
motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos 
recursos. 

9.4.  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar 
sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do 
recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 
10 – DOS PRAZOS: 

 
10.1 - Esgotados todos os prazos 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. 

 
10.2 - Para assinatura do Contrato a empresa necessita apresentar a Admi-
nistração: 
10.2.1 – 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:  
10.2.1.1 - Carteira de Habilitação, Categoria Profissional compatível a prestação do 
serviço (categoria “D”); 
10.2.1.2 - ter idade superior a 21 anos; 
10.2.1.3 - 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); 
10.2.1.4 – ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do 
CONTRAN, através de Certificado de curso em plena validade. 
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10.2.1.5 - Declaração da empresa apresentando o veículo, e o condutor da linha: 
10.2.1.6 - Cópia do Certificado de Licenciamento do Veículo (CRLV); 
10.2.1.7 - Consulta de Pontuação informando não ter cometido infração grave ou 
gravíssima, bem como ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos 
meses anteriores a licitação, podendo ser emitida por CFC.; 
10.2.1.8 - Certidão negativa de registro de distribuição criminal, relativamente aos 

crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores; 
10.2.1.9 - Certificado de Verificação/Aferição do CRONOTACÓGRAFO emitido pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 
 
10.3 – No prazo estabelecido no item anterior, para que possa firmar o 
contrato, o Licitante necessita também apresentar a Administração: 
10.3.1 - Autorização do veículo para realização de Transporte Escolar emitida pelo 
Detran. 
10.3.2 – 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. Deverá ser realizada esta vistoria a cada 180 dias até o final do 
contrato. 
10.3.3 – O Licitante Vencedor fica obrigado a apresentar o veículo que realizará 
os serviços para vistoria, a ser realizada por Autoridade de Trânsito do 
Município, para observar o atendimento ao artigo 136 da Lei Federal n° 
9.503/1997 – Código de Transito Brasileiro, sendo que só será assinado o contrato 
estando o veiculo com todos os itens exigidos neste artigo citado. O local desta 
vistoria será informado após a Homologação da Licitação  e será observado os itens 
abaixo: 
a) Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, 
em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com dístico 
ESCOLAR, em preto sendo que, em caso de veículo de carroceria na cor amarela, 
as cores indicadas devem ser invertidas; 
b) Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
c) 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; 
d) Cintos de segurança em número igual à lotação. 
 
10.4- O prazo de que trata o item 10.1 poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 
período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo 
constante no item 10.1. 
 
10.5 - 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. 
 
10.6 - Ocorrendo a hipótese do não comparecimento do Licitante vencedor dentro 
do prazo previsto no item 10.1, poderá a Administração aplicar as penas estabeleci-
das no Art. 87, da Lei N.º 8.666/93. 

 
11 – DO CONTRATO: 

 



JPCF/lcs  EDITAL DE PP 45-2022 - TRANSPORTE ESCOLAR 16 

11.1 - O Contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Catuípe e o Licitante 
vencedor, terá suas cláusulas estabelecidas e constantes deste Edital e Minuta de 
Contrato anexa. 
 
11.2 - O prazo de vigência do contrato será 365 dias a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 
Administração e com anuência da contratada, nos termos do artigo 57, inciso ll, da 
lei Federal n° 8.666/93. 
 
11.3 - 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. 
 
11.4 - 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. 
 
11.5 - 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. 
 
11.6 - 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. 
 
11.7 - 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. 
 
11.8 - 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. 
 
11.9 – Não será permitido a sub-locação de Linhas de Transporte Escolar por 
parte dos Licitantes vencedores. 
 
11.10 – 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. 
 

12 – DO PAGAMENTO: 
 

12.1.  O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, conforme 
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decreto 1.054/94, após entrega e aceitação dos equipamentos ou materiais 
(conforme o caso) e entrega dos documentos de cobrança no protocolo, na forma de 
crédito em conta bancária. dias úteis da liberação do recurso, após a emissão de 
termo recebimento de serviço a ser assinado pelo responsável da prefeitura, o 
efetivo recebimento da NOTA FISCAL/FATURA . 

12.2.  A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de 
fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da 
ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
12.3.        A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária: 
  

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E 
ESPORTES. 
08.01.12.361.0116.2.061 – MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL – MDE. 
3.3.90.33.00.00 – 497 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E 
ESPORTES. 
08.01.12.365.0116.2.127 – MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL – MDE. 
3.3.90.33.00.00 – 502 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E 
ESPORTES. 
08.01.12.365.0116.2.128 – MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – MÉDIO – MDE. 
3.3.90.33.00.00 – 503 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E 
ESPORTES. 
08.04.12.361.0116.2.068 – MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL – 
MEC/FNDE. 
3.3.90.33.00.00 – 550 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E 
ESPORTES. 
08.04.12.361.0116.2.127 – MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – MÉDIO – MEC/FNDE. 
3.3.90.33.00.00 – 551 – PASSAGENS E DESPESAS  
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E 
ESPORTES. 
08.04.12.361.0116.2.128 – MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL – MEC/FNDE. 
3.3.90.33.00.00 – 552 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E 
ESPORTES. 
08.04.12.361.0116.2.070 – MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL – 
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GOVERNO DO ESTADO. 
3.3.90.33.00.00 – 555 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E 
ESPORTES. 
08.01.12.361.0116.2.133 – MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL – GOVERNO DO 
ESTADO. 
3.3.90.33.00.00 – 558 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E 
ESPORTES. 
08.04.12.361.0116.2.134 – MANUTENÇÃO DO 
TRANSPORTE ESCOLAR – MÉDIO – GOVERNO DO 
ESTADO. 
3.3.90.33.00.00 – 561 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E 
ESPORTES. 
08.03.12.361.0119.2. – MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB . 
3.3.90.33.00.00 – 534 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
 
 

13 – DO REEQUILIBRIO: 
 
13. 1 Ocorrendo às Hipóteses previstas no artigo 65, inciso ll, alínea “d”, da Lei 
Federal n° 8.666/93 será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, de forma 
documental, o desequilíbrio contratual. 

 
14 – DO REAJUSTE: 

 
14.1 No caso de haver prorrogação do prazo contratual, conforme previsto no item 
11.2, em que a execução do contrato ultrapasse 365 dias, será concedido reajuste 
ao preço proposto, baseados no IPCA – Índice Nacional De Preços Ao Consumidor 
Amplo. 

 
15 – DAS PENALIDADES: 

 

 15.1  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante 
do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às 
seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 
10% sobre o valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 
de 2 anos;  
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 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos 
e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção 
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor 
atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado 
do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução 
contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % 
sobre o valor atualizado do contrato. 

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

15.3  Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1.  Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 
decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao 
Município de Catuípe/RS, setor de Compras e Licitações, sito na Rua Osório Ribeiro 
Nardes, nº 152, ou pelos telefones (55) 3336 0000 ou fax (55) 3336 0014, no horário 
de expediente normal, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) 
dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

16.2.  Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação 
ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 
Município, setor de Compras e Licitações. 

16.3.  Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste 
edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente 
normal subseqüente ao ora fixado. 

16.4.  Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar 
na documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

16.5.  Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os 
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à 
verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 
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16.6.  A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo 
artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

16.7.  Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

16.8.  A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a 
obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

16.9.  Fica eleito o Foro da Comarca de Catuípe para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 
qualquer, por mais privilegiado que seja. 

16.10. Fazem parte deste edital os seguintes anexos:  
Anexo I Minuta do Contrato; 
Anexo II Proposta financeira; 
 Anexo III Planilha de orçamento estimado; 
Anexo IV Metodologia planilha de Custos. 
Anexo V Planilha de composição de custos   
 

 

 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATUÍPE/RS, 
30/12/22. 

 
 
 
 

JOELSON ANTÔNIO BARONI 
Prefeito Municipal de Catuípe 
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Anexo I 

 

 
 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE 
LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CATUÍPE PARA O ANO DE 
2023. QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CATUÍPE E 

A EMPRESA ________________________ 

   Aos ___ dias do mês de ________ do ano de dois mil e 
____ (__/__/____), o MUNICÍPIO DE CATUÍPE, Estado do Rio Grande do Sul, 
Órgão de Direito Público, inscrito no CNPJ N.º 87.613.063/0001-00, com Sede na 
Rua Osório Ribeiro Nardes N.º 152, cidade de Catuípe/RS, representado neste ato 
pelo Prefeito Municipal Sr. JOELSON ANTÔNIO BARONI, doravante denominado de 
Contratante, e a Empresa ________ ___________, inscrita no CNPJ sob Nº 
_________, representado pelo sócio-proprietário Sr. ________________, inscrito no 
CPF sob N.º ____________ e RG sob N.º _____________, doravante denominado 
Contratada, pactuam o presente Contrato, autorizado pela Licitação Modalidade 
Pregão Presencial N.º 45/2022 de 30/12/22 cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho consignado no Termo de Homologação e Adjudicação N.º ____/2022,  
realizada no sistema de registro de preço, que se regerá pela Lei Federal n.º 10.520, 
de 17-07-2002, do Decreto Municipal nº 38, de 22 de Abril de 2009, e do Decreto 
Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2017com aplicação subsidiária da Lei Federal 
nº 8.666-93, e demais disposições legais atinentes, atendidas as cláusulas e 
condições que se enunciam a seguir: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA (OBJETO) - O Contrato tem por objeto a LOCAÇÃO DE 
LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO 
DE CATUÍPE PARA O ANO DE 2023, no(s) seguinte(s) Roteiro(s) e Turno(s), 
conforme Edital de Pregão Presencial Nº. 45/2022:  
 
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 (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: 
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a) Zelar pela integridade em todos os sentidos, dos alunos transportados, fi-
cando desde já estabelecido que toda e qualquer espécie de lesão que 
eventualmente venha a sofrer o usuário do transporte, será de inteira e ex-
clusiva responsabilidade do Transportador – Contratado; 

b) Trazer o seu veículo sempre em boas condições de funcionamento e trafe-
gabilidade, e neste particular terá que atender as exigências e especifica-
ções estabelecidas pelas autoridades de trânsito, em especial as exigências 
contidas no Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n.º 9.503/97) e no Edi-
tal do Pregão Presencial n° 01/2018; 

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 habili-

tação 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 respon-
sável; 

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 pró-
pria Secretaria, num prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas. 

m) Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, os servidores en-
carregados 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 seguran-
ça o mesmo deverá declinar o nome para a Secretaria de Municipal de Educa-
ção ou Departamento Jurídico da Prefeitura que irá informar ao Ministério Pú-
blico. 

o) Apresentar comprovante de realização de inspeções realizada em um organis-
mo de Inspeção Credenciado pelo INMETRO (OIC) ou pelo DAER-RS, que cer-
tifique que o veículo que irá prestar o serviço encontra-se em condições de rea-
lizar o Transporte Escolar. Deverá ser realizada esta vistoria a cada 180 dias 
até o final do contrato. 

p) Não será permitido o transporte de passageiros, em todas as linhas a se-
rem contratadas. Ocorrendo descumprimento desta norma, a administração 
aplicará a rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas em lei. 
 

CLÁUSULA QUARTA (RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE) – São de 
responsabilidade do Contratante os seguintes encargos: 
a – a fiscalização e conferência do objeto; 
b – o cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas na 

Cláusula Quinta deste contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O Contratante não responderá por quaisquer 
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compromissos - trabalhistas, comerciais, cíveis, fiscais ou previdenciários - 
assumidos pela Contratada com terceiros ou seus empregados, 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 QUINTA (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 SEXTA (PRAZO DE INÍCIO E TÉRMINO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) – O prazo de vigência do contrato será 365 dias a 
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Administração e com anuência da contratada, nos termos do artigo 57, 
inciso ll, da lei Federal n° 8.666/93. 
 

.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 SÉTIMA (RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER ÀS 
DESPESAS) – Pelos pagamentos devidos em razão da execução dos serviços 
responderão os recursos da seguinte dotações orçamentárias:  
 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. 
08.01.12.361.0116.2.061 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 
FUNDAMENTAL – MDE. 
3.3.90.33.00.00 – 497 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. 
08.01.12.365.0116.2.127 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 
INFANTIL – MDE. 
3.3.90.33.00.00 – 502 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. 
08.01.12.365.0116.2.128 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – MÉDIO 
– MDE. 
3.3.90.33.00.00 – 503 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. 
08.04.12.361.0116.2.068 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 
FUNDAMENTAL – MEC/FNDE. 
3.3.90.33.00.00 – 550 – PASSAGENS E DESPESAS 
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. 
08.04.12.361.0116.2.127 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – MÉDIO 
– MEC/FNDE. 
3.3.90.33.00.00 – 551 – PASSAGENS E DESPESAS  
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. 
08.04.12.361.0116.2.128 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 
INFANTIL – MEC/FNDE. 
3.3.90.33.00.00 – 552 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. 
08.04.12.361.0116.2.070 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 
FUNDAMENTAL – GOVERNO DO ESTADO. 
3.3.90.33.00.00 – 555 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. 
08.01.12.361.0116.2.133 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 
INFANTIL – GOVERNO DO ESTADO. 
3.3.90.33.00.00 – 558 – PASSAGENS E DESPESAS 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. 
08.04.12.361.0116.2.134 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – MÉDIO 
– GOVERNO DO ESTADO. 
3.3.90.33.00.00 – 561 – PASSAGENS E DESPESAS 

 
 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES. 
08.03.12.361.0119.2. – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB . 
3.3.90.33.00.00 – 534 – PASSAGENS E DESPESAS 

 
3.3.90.30.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. 

.  
 

CLÁUSULA OITAVA (DAS PENALIDADES) –  

 PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pelo inadimplemento das obrigações, 
seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme 
a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 
10% sobre o valor estimado da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 
de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos 
e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção 
durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
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 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 
(trinta)dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa 
diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado 
do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução 
contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % 
sobre o valor atualizado do contrato. 

  PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum pagamento será efetuado pela 
Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 

CLÁUSULA NONA (DA RESCISÃO) – Este contrato poderá ser rescindido: 

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

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

 c) judicialmente, nos termos da legislação. 

 PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão de que trata a alínea ‘a’ desta 
cláusula, acarreta a seguinte consequências, sem prejuízo das sanções previstas 
neste contrato: 

 a)retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos 
prejuízos causados ao CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA (DOS DIREITOS DO CONTRATANTE) – São prerrogativas do 
Contratante as previstas no Art. 58 da Lei Federal N.º 8.666/93, que as exercerá nos 
termos das normas referidas no preâmbulo deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (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 MARLIZE MOURA 
FELDEN, Assessora Jurídica ________________________, lavrei o presente termo 
com 2 (duas) cópias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é 
assinado pelas partes contratantes que a tudo assistiram.      

 
 

MUNICÍPIO DE CATUÍPE - Contratante 
JOELSON ANTÔNIO BARONI- Prefeito Municipal 
 
Contratada 
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ANEXO II 
 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2022 
 ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE 
 DATA LICITAÇÃO: 24/01/23 

 
Apresentamos a Proposta a seguir, atendendo ao disposto na Licitação Modalidade Pregão Presencial N.º 45/2022 referente a 

“LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CATUÍPE PARA O ANO DE 
2023.”, bem como declaramos concordar com as condições expressas no Edital e na Legislação Federal e Estadual, aplicável à 
contratação e aquisição de bens. 
LICITANTE: 
ENDEREÇO: 
CIDADE: 
CNPJ: 

FONE:                                 E-MAIL: 

PROPOSTA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO 
DE CATUÍPE PARA O ANO DE 2023. 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

  

QUANTIDA
DE 

APROXIMA
DA 

UND 
VALOR UNIT. DO 

KM 
PERCORRIDO 

VALOR TOTAL 
APROXIMADO 

DO ANO 

1 

LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 01 - COLÔNIA DAS ALMAS ATÉ CATUÍPE, com o seguinte 
itinerário: 
- Saída Igreja Colônia das Almas, segue até moinho Rosso, Granja Luiz Smaniotto, 
retorna, segue até Cassol, retorna e segue em direção ao Araçá até o asfalto em 
direção ao Engenho Velho, parada Escola Marechal Arthur da Costa e Silva, 
retorna e  segue até Passo Burmann, na Escola Eusébio de Queirós, segue Três 
Vendas, até Catuípe, Escola Girassol e Colégio Estadual a Catuípe. Retorna pelo 
itinerário inverso. 
 

18.000,0 

KM 
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Percurso estimado: 90 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Médio  
 

2 

LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 2 -SANTA TERESA ATÉ CATUÍPE, com o seguinte itinerário: 
- Saída Camera, Granja Luã, retorna em direção Águas de Santa Teresa, segue 
até a Comunidade de Santa Teresa, retorna e segue até Catuípe, Colégio 
Estadual Catuípe, EMEF. Girassol e EEEF. Barão do Rio Branco. Retorna pelo 
itinerário inverso.  
 

Percurso estimado: 110 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Grande  
 

22.000,0 

KM 

 

 

3 

LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 3 - REASSENTAMENTO ATÉ CATUÍPE, com o seguinte 
itinerário: 
- Saída Reassentamento Nova Esperança, Escola São João Batista de La Salle, 
Taquarussu, parada Faccin, Granja Cargnelutti, segue Granja dos Nardes, entrada 
Vira Carreta, Granja Fiorin ,retorna, segue pelo asfalto, entrada Aozani, Palharini, 
segue entrada Marlon Belinasso, retorna e segue até Escola Eusébio de Queirós 
no Passo Burmann, retorna pelo asfalto até a cidade, Escola Girassol, Colégio 
Estadual Catuípe. Retorna pelo itinerário inverso. 
 
Percurso estimado: 143 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Grande  
 

28.600,0 

KM 

 

 

4 
LOCAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 4 - ESQUINA BOM SUCESSO ATÉ CATUÍPE, com o seguinte 
itinerário: 

19.600,0 
KM 
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 - Saída Igreja Esquina Bom Sucesso, segue estrada principal em direção a 
Catuípe, entrada Luiz Pereira da Luz, retorna e segue, parada Leonel Cezimbra, 
segue até entrada Barrachini, retorna e segue, parada Granja Erig, segue até 
parada Igreja Lagoa dos Patos, entrada Silvia Dallepiane, retorna estrada geral, 
parada Dalla Rosa, segue até EMEF Girassol e Colégio Estadual Catuípe. Retorna 
pelo itinerário inverso. 
Percurso estimado: 98 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Médio  
 

5 

LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 

INTERIOR - LINHA 5 - PONTÃO SANTO ANTÔNIO ATÉ CATUÍPE com o seguinte 
itinerário: 
- Saída entrada Vanderlei Rochinheski, retorna e segue até parada Boligon, segue 
na estrada principal, entrada Lucia Ferreira, retorna e segue até parada Orli 
Bonatto, Evair Daronco, segue entrada Moreira, retorna e segue, parada Orides 
Dallepiane, segue para Três Vendas, Catuípe, EMEF Girassol, Colégio Estadual 
Catuípe. Retorna pelo itinerário inverso. 
 
 

14.000,0 

KM 

 

 

6 

LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 6 - PASSO BURMANN, com o seguinte itinerário: 
- Saída Pro Morar, segue até Boa Vista (Vitor Pianesso), Granja Sartori, retorna, 
segue até Salão Comunitário Santa Teresinha, entrada Aozani, entrada Assis 
Rieth, Granja Dionísio Pianesso, Arnaldo Schuster, segue até Airton Palharini, 
retorna até Escola Estadual Eusébio de Queirós. Retorna pelo itinerário inverso. 
 
Percurso estimado: 90 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Médio  
 

18.000,0 

KM 

 

 

7 LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 15.000,0 Un   
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INTERIOR - LINHA 7 - SANTA TERESA-ILHA GRANDE , com o seguinte itinerário:  
- Saída da Ilha Grande, Giacomini, segue até Rincão dos Loro, Rincão dos 
Alemão, entrada Porner, retorna e segue até Rincão dos Libardoni, retorna, 
entrada Bernardi, retorna e segue até Escola Antônio Morisso, entrega para ônibus 
que vem até a cidade. Retorna pelo itinerário inverso. 
 
Percurso estimado: 75 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Médio  
 

8 

LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 8 - SANTA TERESA ATÉ CATUÍPE, com o seguinte itinerário:  
- Saída residência Cassol, segue Rincão dos Dalla Corte, Rincão dos Dambrós, 
retorna, entrada Aozani, entrada Bernardi, entrada Viera, retorna entrada Dobler, 
retorna e segue até Escola Dr. Waldomiro Rossetto, Colégio Estadual Catuípe, 
EMEF. Girassol e EEEF. Barão do Rio Branco. Retorna pelo itinerário inverso. 
Percurso estimado: 100 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Médio  
 

20.000,0 

KM 

 

 

9 

LOCAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 9 - JARDIM DO ADÃO ATÉ CATUÍPE, com o seguinte 
itinerário: 
- Saída entrada Rakoski, Jardim do Adão, Rincão dos Botega, Rincão São Carlos, 
Três Vendas, Parque Águas Claras, Escola Barão do Rio Branco, Escola Girassol, 
Colégio Estadual Catuípe, Escola Dr. Waldomiro Rossetto. Retorna pelo itinerário 
inverso. 
 
Percurso estimado: 70 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Pequeno  
 

14.000,0 

KM 
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10 

LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 10 - COLÔNIA DAS ALMAS, com o seguinte itinerário: 
- Saída, entrada residência Antero, segue em direção a Cevale para comunidade 
do Caroço, entrada Floriano Pucinick e retorna, entrada Juliano Pucinick, 
Comunidade Santa Cruz, segue em direção Antônio Valmir Pedroso, retorna, 
segue até Jaime Ferrazza, Escola Marcelino Champagnat, continua o trajeto em 
direção até o Comunidade Engenho Velho, passando pelo Passo do Araçá em 
direção a RS-342, entrada do Krombauer e  
 
segue até a Escola Marechal Arthur da Costa e Silva, segue até a Granja do João 
Cadore, retorna, e segue até o Israel Santana de Oliveira e retorna até a Escola 
Marcelino Champagnat. 
 
Percurso estimado: 85 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Pequeno  
 

17.000,0 

KM 

 

 

11 

LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 11 - COLÔNIA DAS ALMAS, com o seguinte itinerário: 
- Turno: Manhã e tarde. 
 – Saída Escola Marcelino Champagnat, segue até entrada Israel Santana de 
Oliveira, retorna,      segue até entrada Cleber Felden, segue até Odenir Pauletto, 
retorna até a Granja de Elvino Valter, retorna passando pelo Passo do Araçá até a 
Granja do João Cadore, retorna até a Escola Marcelino Champagnat. Retorna pelo 
itinerário inverso transportando somente alunos do turno da tarde. 
 
Percurso estimado: 70 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Pequeno  
 

14.000,0 

KM 

 

 

12 
LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 12 - COLÔNIA DAS ALMAS, com o seguinte itinerário: 

20.000,0 
KM 
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 - Saída Colônia das Almas pegando alunos do turno da manhã, segue em direção 
ao moinho Rosso, Granja Smaniotto, estradão geral, parada de ônibus, Rincão das 
Acácias, segue divisa Santo Ângelo, até Paulo Roberto Pretto, retorna até a 
residência de Claudemir Cadore, retorna e segue até a Escola Marcelino 
Champagnat. Ao meio dia sai da Escola entregando os alunos da manhã, 
recolhendo os da tarde em direção ao moinho Rosso até a propriedade de Paulo 
Pretto, retorna e segue até residência de Pedro Taborda, Granja Cadore, retorna 
até Granja Smaniotto, entrada Vilson Taborda, entrada Francisco Cadore, Granja 
Ferraza, Genésio Boss, retorna até a Escola Marcelino Champagnat. Retorna 
fazendo itinerário inverso somente para alunos da tarde. 
 

Percurso estimado: 100 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Pequeno  
 

13 

LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 13 - CAÇADOR ATÉ CATUÍPE, com o seguinte itinerário: 
- Saída da SMEC, pelo asfalto em direção ao Passo dos Coradine, entrada Antônio 
Carlos Coradini, retorna em direção ao Caçador,  segue até Claudio Perkoski, 
Parque Savariz, segue até Valmir Prestes,retorna continuando até Alcionei 
Bonatto, parada Jusemara Savariz, passando  residência  Otacílio Bevilaqua, 
retorna até o asfalto, entrada do DAER, segue até Escola Municipal Girassol,  
Escola Estadual Barão do Rio Branco e  Colégio Estadual Catuípe. Retorna pelo 
itinerário inverso. 
 
Percurso estimado: 65 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: Pequeno  
 

13.000,0 

KM 

 

 

14 
LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 14 - VILA SANTO ANTÔNIO ATÉ CATUÍPE, com o seguinte 
itinerário: 

18.000,0 
KM 
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CARIMBO CNPJ 

- Saída da SMEC, passa pela Escola Dr. Waldomiro Rossetto, segue até o 
travessão, segue a esquerda, até Vista Alegre, passa na residência do Konageski, 
segue até estrada da Colônia Santo Antônio, até Igreja da Comunidade, segue até 
residência Konageski, faz retorno e volta, segue no asfalto, entrada Marjorie, 
entrada Michael, segue até a RS-342, segue a esquerda até o primeiro trevo de 
acesso a Catuípe, segue entrada  para Vista Alegre, EMEF. Dr. Waldomiro 
Rossetto, Colégio Estadual Catuípe, EMEF. Girassol e EEEF Barão do Rio Branco. 
Retorna pelo itinerário inverso. 
Percurso estimado: 90 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: grande 
 

15 

LOCAÇÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 
INTERIOR - LINHA 15 - ESQUINA BOM SUCESSO ATÉ CATUÍPE , com o 
seguinte itinerário: 
- Saída Granja Irine Roberto (Batinga), segue até Vila Bom Sucesso, entrada 
Cavalheiro, retorna e segue até entrada Dudar, retorna e segue, entrada Miguel 
Jacoboski, retorna e segue, Lagoa dos Patos, Valinhos, Escola Girassol, Colégio 
Estadual Catuípe. Retorna pelo itinerário inverso.  

  
Percurso estimado: 125 km / dia 
 

Capacidade do veículo requerido: pequeno 
 

 

25.000,0 

KM 

 

 

 
 VALOR TOTAL DA PROPOSTA $ 

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

 
    ______________, ____ de _________ de 2023 

      ___________________________________ 
        Empresa 


