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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS torna público que realizará licitação, na modalidade de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta e regime de 
empreitada por preço unitário de quilômetro rodado, tendo por finalidade a contratação de empresa de transporte de 
passageiros, para prestação de serviços relativos ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino num período 
aproximado de 205 dias letivos no ano de 2020, cujo contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da 
Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses, de acordo com o que se 
encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, cuja direção e julgamento 
serão realizados por sua Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. 
 
1. DO EDITAL 

1.1 - São partes integrantes deste Edital: 
1.1.1 Anexo I – Projeto Básico: Especificações dos Serviços; 
1.1.2 Anexo II – Orçamento Detalhado; 
1.1.3 Anexo III – Declaração de Conhecimento dos Termos do Edital; 
1.1.4 Anexo IV – Minuta do Contrato; 
1.1.5 Anexo V – Declaração de não empregar Menores; 
1.1.6 Anexo VI – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos; 
1.1.7 Anexo VII – Declaração da Lei Orgânica do Município; 
1.1.8 Anexo VIII – Declaração de Visita Técnica; 
1.1.9 Anexo IX – Declaração referente às instalações da empresa; 
1.1.10 Anexo X – Declaração de Responsabilidade Ambiental; 
1.1.11 Anexo XI – Modelo de Apresentação de Proposta. 
1.1.12 Anexo XII – Modelo para constituição de representante. 
1.1.13 Anexo XIII – Exigências para os Veículos. 
1.1.14 Anexo XIV – Exigências para os Condutores. 
1.1.15 Anexo XV – Modelo Relatório de Custos 

 
1.2 - ESCLARECIMENTOS: 
1.2.1 – Qualquer esclarecimento relacionado com a licitação, deverá ser solicitado, por escrito, e encaminhado à 
Prefeitura do Município de Canoinhas, aos cuidados do Departamento de Licitações, Rua Felipe Schmidt, nº 10, 
Centro, Canoinhas/SC – Fone (47) 3621 7705, ou Fax: (47) 3621 7793.  
1.2.2 – Não sendo formulado pedido de esclarecimento até a data da licitação, pressupõe-se que os elementos 
fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação dos documentos de habilitação e 
proposta, não cabendo, às licitantes, direito a qualquer reclamação posterior. 
 
2 – DO OBJETO: 
2.1 – A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de transporte de passageiros, para prestação de 
serviços relativos ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino num período de aproximadamente 205 dias 
letivos no ano de 2020, cujo contrato poderá ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, por iguais e 
sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses, conforme especificado no anexo I deste Edital. 
2.2 – O valor máximo admitido para a execução da totalidade dos serviços previstos nesta Concorrência Pública é de 
R$ 5.374.650,00 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta reais), ou seja, R$ 6,00 (seis 
reais) por quilômetro rodado. 
 
3.  DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 
3.1 - Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e PROPOSTA DE PREÇOS 

(envelope nº 02) deverão ser entregues até às 09h00min do dia 27 de Fevereiro de 2020, no setor de 
Protocolo desta Prefeitura, sito a Rua Felipe Schmidt, 10 – Centro, Canoinhas - SC. 
3.1.1 – A reunião da Comissão de Licitação para abertura dos envelopes de habilitação terá início às 
09h15min do dia 27 de Fevereiro de 2020. 

3.2 - Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil 
subseqüente, à hora já estabelecida. 

3.3 – A Prefeitura do Município de Canoinhas não se responsabilizará por documentação e proposta que por 
ventura não cheguem na hora e local determinados no item 3.1 deste Edital. 

3.4 – A documentação descrita no item 3.3, não será aceita e será considerada como documentação apresentada em 
desconformidade com as condições definidas neste Edital. 
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4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Somente poderão participar desta licitação, as empresas interessadas, que possuam ramo de atividade 
pertinente ao objeto desta licitação e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos. 
4.2 - Não poderão participar desta licitação: 
4.2.1 - empresas sob processo de falência ou concordata; 
4.2.2 - empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, estejam suspensas 
de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, ou tenham sido declaradas inidôneas por 
qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas. 
4.3. - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada em cartório 
competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que sejam apresentados os originais 
no ato de abertura dos envelopes nº 1, para autenticação pela Comissão Especial de Licitação. 
4.3 - Para participar na condição de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as empresas deverão apresentar 
juntamente com os documentos de habilitação os documentos conforme item 6.2.6. 
 
4.4 - Consórcio. Será permitida a participação de consórcio, com formação de no máximo 02 (duas) empresas.  
4.4.1 A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de participações iguais, a 
líder deverá ser a consorciada de maior Capital Social.  
4.4.2 A constituição do Consórcio será feita observando-se as seguintes normas:  
4.4.2.1 - Comprovação do compromisso, público ou particular, de constituição do Consórcio, subscrito pelos 
consorciados, incluindo os seguintes itens:  
a) Designação do Consórcio e sua composição;  
b) Finalidade do Consórcio;  
c) Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, acrescido de 03 (três) 
meses, bem como o endereço do Consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as partes;  
d) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada e das prestações específicas (participação em 
porcentual do valor total), em relação ao objeto da licitação;  
e) Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por todos os atos do consórcio, sendo obrigatória a 
assinatura do contrato com o Município de Canoinhas por todos os consorciados;  
f) Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será sua única representante perante o Município de 
Canoinhas, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal, serão mantidos todos os entendimentos 
relativos à licitação e ao contrato, devendo atender as condições de liderança fixadas no edital;  
g) Designação do representante legal do consórcio;  
h) Compromisso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição alteradas ou modificadas, sem 
a prévia e expressa anuência do Município de Canoinhas, até o cumprimento do objeto da licitação, mediante termo 
de recebimento, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c”, supra;  
i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, antes da assinatura do eventual termo do contrato 
decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, arquivado no registro do comércio local de sua 
sede ou o registro no cartório de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;  
j) Que cada consorciado apresente a documentação relacionada item 6.2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÂO 
deste edital, e suas subdivisões, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de 
cada consorciado; 
4.4.3 A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação isoladamente ou em outra formação de 
consórcio;  
4.4.4 No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa 
brasileira, respeitada a alínea “f”, supra. 
 
5. DO REPRESENTANTE LEGAL 
5.1 - Cada licitante far-se-á representar, perante a Comissão Permanente de Licitação, por apenas uma pessoa, 
admitindo-se como representante, o diretor, sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de 
procuração, com firma reconhecida em cartório ou credenciamento. 
5.2 - A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitação será realizada no local, data e 
horário indicados no subitem 3.1 deste Edital, ocasião em que o representante se identificará perante a Comissão, 
entregando-lhe cópia da Carteira de Identidade e dos documentos mencionados nos subitens 5.3 e 5.4 infra, os quais 
serão analisados pela Comissão no início da sessão de abertura. 
5.3 - Quando o representante for diretor ou sócio, com poderes de gerência, deverá apresentar à Comissão 
Permanente de Licitação, carta de credenciamento, declarando tal condição, redigida na forma do Anexo XII deste 
Edital. A veracidade da declaração será comprovada pela Comissão, mediante a conferência no contrato social, 
constante nos documentos de habilitação (envelope 01). 
5.4 - Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, deverá entregar à 
Comissão carta de credenciamento, redigida na forma do Anexo XII deste Edital, ou instrumento particular de 
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procuração outorgado pela empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes 
de representação, inclusive com poderes específicos para interposição e desistência de recurso e para o recebimento 
de intimações, constando o endereço para envio das intimações e devendo o subscritor da procuração estar 
devidamente identificado. A carta de credenciamento, bem como o instrumento particular de procuração, o 
documento apresentado deverá estar assinado pelo representante legal da licitante. A comprovação dos poderes do 
representante legal, que assinou a carta de credenciamento ou instrumento particular de procuração, será 
comprovada pela Comissão, mediante a conferência no contrato social, constante nos documentos de habilitação 
(envelope 01). 
5.5 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 não inabilitará a 
licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa. 
 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
6.1 - Os interessados, no dia, horário e local fixados neste Edital, deverão entregar os envelopes nº 01 - 
HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS fechados, indevassáveis, com a seguinte identificação na parte 
externa: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 01/2020 
DATA E HORA: 27/02/2020 - 09h00min 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
ENVELOPE nº 01 – HABILITAÇÃO 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 01/2020 
DATA E HORA: 27/02/2020 - 09h00min 
RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

 
6.1.1 - Deverão constar nos Envelopes nº 01 e nº 02 os documentos especificados, respectivamente, nos subitens 6.2 
e 6.3. 

6.1.2 - Os envelopes deverão estar lacrados, sendo abertos somente em ato público pela Comissão Permanente de 
Licitação, na data e hora determinada para o certame. 
 
6.2. DO ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
6.2.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
6.2.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
6.2.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 
ou; 
6.2.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, 
ou;  
6.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país. 

 
6.2.2 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.2.2.1 – Pelo menos 01 (um) Atestado de capacidade técnica, expedido por órgão público federal, estadual ou 
municipal, ou por empresas públicas ou privadas, em nome da empresa licitante, comprovando que a mesma já 
executou, de forma satisfatória, serviços de transporte de alunos ou pessoas, com no mínimo 18 (dezoito) ônibus. 
a. Deverá ser anexado ao atestado, o respectivo contrato da referida prestação de transporte de alunos ou  
pessoas. 
6.2.2.2 - Declaração de visita, emitido pela licitante, atestando que a mesma vistoriou as 33 linhas e conhece todos 
os trajetos onde irá executar os serviços ora licitados, anexo VIII. 
6.2.2.3 - Declaração afirmando que a licitante terá disponível, até a assinatura do contrato, no mínimo 37 (trinta e 
sete) ônibus, com idade inferior a 15 anos, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sendo, 33 ônibus 
para execução dos serviços e 04 para a quilometragem extra e possíveis substituições. 
6.2.2.4 – Declaração de que a licitante dispõe ou disporá de escritório, almoxarifado, oficina, abastecimento, lavação, 
pátio e outros, na cidade de Canoinhas para o atendimento adequado ao contrato, anexo IX. 
6.2.2.5 – Declaração de responsabilidade ambiental, anexo X. 
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6.2.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
6.2.3.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios.  

6.2.3.1.1 – No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial (sociedade 
empresária em geral) deverão apresentar da empresa, devidamente registrado pelo órgão competente, com o Termo 
de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsável pela empresa designado no Ato Constitutivo da 
sociedade, e também por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis ou outro profissional, legalmente habilitado 
perante o Conselho Regional de Contabilidade, constando nome completo e registro profissional.  

6.2.3.1.2 - Em se tratando de Sociedade por Ações (Sociedade Empresária do Tipo S.A.), o balanço deverá ser 
apresentado por publicação no Diário Oficial. 

6.2.3.1.3 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no 
SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado por 
Contador ou Técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro 
profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento. 

6.2.3.1.4 – As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão 
apresentar o Balanço de Abertura. 

6.2.3.1.5 - As empresas optantes do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-SPEED, submetida ao 
IND DNRC 107/08, deverão apresentar:  

a) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil); 

b) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil); 

c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil); 

d) Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil); 

6.2.3.2. A licitante deverá demonstrar através do Balanço Patrimonial apresentado, relativo ao item 6.2.3, que possui 
Patrimônio Líquido de no mínimo R$ 546.075,00 (quinhentos e quarenta e seis mil e setenta e cinco reais). 

 

6.2.3.3 – Apresentar declaração contendo os cálculos dos índices abaixo, através dados extraídos do balanço 
apresentado na licitação: 

 

6.2.3.3.1. Liquidez Geral  >= 1,20 ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
                                                                       PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

OBSERVAÇÃO: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” for inferior a 1,20 (um e 
vinte). 

 

6.2.3.3.2. Solvência Geral  >= 1,20         _______________ATIVO TOTAL_________________ 
                                                                               PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

OBSERVAÇÃO: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Solvência Geral” for inferior a 1,20 (um e 
vinte). 

 

6.2.3.3.3. Endividamento Total <= 0,80    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
                                                                                                        ATIVO TOTAL 

OBSERVAÇÃO: Será considerada inabilitada a empresa cujo “índice de Endividamento Total” for superior a 0,8 (zero 
vírgula oito).  

6.2.4 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DOS ÍNDICES 

6.2.4.1 - Os índices contábeis para fins de verificação da qualificação econômico financeira, são aqueles usualmente 
adotados. Os referidos índices, que indicam o nível de solvência e liquidez, são suficientes para a avaliação da 
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situação financeira das empresas, diante das limitações legais impostas, no que se refere aos demonstrativos sujeitos 
à análise econômico financeira (Balanço Patrimonial e Demonstração de resultado de Exercício), bem como à 
vedação de exigências de índices econômicos. 

6.2.4.2 - Desse modo, com base nos índices retromencionados, poderá ser avaliada a situação financeira da 
empresa, objetivando comprovar a sua capacidade de saldar os compromissos decorrentes de futuras contratações 
sem comprometer o caráter competitivo do certame. 

6.2.5 - Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial (deverá constar obrigatoriamente as 
palavras falência e concordata) expedida no local da sede do licitante, no caso de não constar na certidão o seu 
prazo de validade, a mesma deverá ter sido emitida há menos de noventa dias da data de abertura dos envelopes. 

Obs: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º de Abril de 
2019, a certidão do modelo “falência e concordata e recuperação judicial” deverá ser solicitada também no sistema 
eproc. Portanto a certidão referida no item 6.2.5 e a certidão obtida através do sistema eproc deverão ser 
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade. 

6.2.6 DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS 
MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) 

6.2.6.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista (item 
6.2.7, “c1”, “c2”, “c3”, “c4” e “c5”), mesmo que apresente alguma restrição. 

6.2.6.2 Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME, EPP ou EIRELI. 

6.2.6.3 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresa, empresas de pequeno porte 
ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de 
menor preço classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra ME, EPP ou EIRELI. 

6.2.6.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME, EPP ou EIRELI melhor classificada poderá apresentar nova 
proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder 
para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em 
valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor. 

6.2.6.5 No caso de ME, EPP ou EIRELI ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na 
comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período a critério do licitador, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeitos de negativa. 

6.2.6.6 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior 
assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas 
no Art. 81 c/c Art. 87 da Lei Federal n. º 8.666/1993. 

6.2.6.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal e trabalhista da proponente, a Comissão 
de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes por meio dos meios 
usuais de comunicação (edital e publicação na imprensa oficial).  

6.2.6.8 Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos no item 6.2.7, ou não ocorrendo a 
contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela ME, EPP ou EIRELI melhor classificada, serão 
convocadas as ME, EPP ou EIRELI remanescentes que se enquadrem na hipótese do item 6.2.6.4, segundo a ordem 
de classificação. 

6.2.6.9 Na hipótese de não contratação de ME, EPP ou EIRELI, nos termos dos itens anteriores, o objeto será 
adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame. 

6.2.7 - DA REGULARIDADE FISCAL 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade para com a União, Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, através de 
certidões expedidas Pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade, expresso na própria 
certidão ou, na hipótese das certidões não trazerem o prazo de validade, que elas tenham sido expedidas há, no 
máximo, 90 (noventa) dias, composta de: 
1) Certidão negativa de débito relativa aos tributos federais e à divida ativa da união, nela abrangidas as contribuições 
sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal; 
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2) Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado; 
3) Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal. 
4) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da apresentação do 
CRS - Certidão de Regularidade de Situação, dentro do seu período de validade; 
5) 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 n

o
 

5.452, de 1
o
 de maio de 1943. (Exigência constante no inciso V do artigo 29 da Lei Federal 8.666/93 e alterações 

anteriores). 
 

Observação 1: A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem prova da regularidade fiscal de todos os 
tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas e disponibilizadas em um único documento. A unificação das 
Certidões Negativas está prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014. 

 
6.2.8 – DECLARAÇÕES 
6.2.8.1- Declaração de conhecimento dos termos do edital, modelo anexo III; 
6.2.8.2 - Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
Lei nº 9.854/99 e no Decreto nº 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze anos) – Anexo V. 
6.2.8.3 - Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, assinada por quem de direito, devendo o 
subscritor estar devidamente identificado e a declaração estar redigida conforme os parâmetros explicitados no Anexo 
VI deste Edital. 
 6.2.8.4 - Declaração Lei Orgânica do município de Canoinhas, modelo anexo VII; 
 6.2.8.5 - Declaração de visita técnica, modelo anexo VIII; 
 6.2.8.6 - Declaração quanto às instalações para sede da empresa, anexo modelo anexo IX; 
6.2.8.7 - Declaração da Proponente de que conhece a legislação brasileira sobre meio ambiente, que irá cumpri-la e 
que assume a responsabilidade, sem ônus para a Prefeitura de Canoinhas, por danos motivados pelo não 
cumprimento da legislação pertinente nos termos do modelo do anexo X. 

 
6.2.9 – DO SEGURO 
6.2.9.1. A licitante vencedora deverá contratar seguro contra acidentes pessoais, por ônibus, com cobertura mínima 
de R$ 28.000,00 morte, R$ 28.000,00 invalidez, R$ 6.000,00 despesas médicas hospitalares, idêntico ao padrão 
DETER, responsabilizando-se pelos custos; 
6.2.9.2.  A licitante vencedora deverá fornecer cópia das referidas apólices para compor o processo licitatório;  
 
6.3. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
6.3.1 - O Envelope nº 02 deverá conter a proposta em 01 (uma) via, em português, com os seguintes elementos: 
6.3.1.1 - Nome da empresa, endereço completo e CNPJ; 
6.3.1.2 - Número da Concorrência Pública; 
6.3.1.3 - A proposta deverá ser apresentada em 1 (uma) via original, encadernada ou grampeada, com preço cotado 
em real, registrado em algarismo e por extenso, devidamente assinada pelo representante legal da proponente. 
6.3.2 - Demonstração do preço proposto, por linha/dia, em conformidade com o modelo constante do Anexo XI que 
integra o presente edital, devidamente assinada pelo representante legal da proponente.  
6.3.3 - A proponente deverá cotar os preços da seguinte forma: 
a - Os preços propostos abrangerão todas as despesas e custos da proponente, sejam os referentes à mão de obra, 
encargos sociais e trabalhistas, utilização e manutenção de veículos e equipamentos necessários para a execução 
dos serviços, impostos, taxas e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionadas com o objetivo da 
licitação, bem como o lucro da proponente.  Deverá ser cotado o preço por linha/dia para a prestação dos serviços 
do objeto desta licitação, conforme Anexo XI. 
 
b – DEVERÁ SER APRESENTADO, (EM ANEXO Á PROPOSTA DE PREÇOS) “RELATÓRIO DE CUSTOS”, 
IDENTIFICANDO TODOS OS ITENS DE CUSTOS E LUCRATIVIDADE NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO 
CONTRATADO, PREENCHIDO E ASSINADO, PODENDO SER UTILIZADO MODELO PROPOSTO NO ANEXO XV 
DESTE EDITAL. 
 
6.3.4 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências deste Edital; 
b) Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, sendo assim consideradas aquelas cujos 

valores sejam inferiores a 70% do menor dentre os seguintes valores: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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I. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% ao orçado para execução do serviço. 
II. Valor orçado para execução d o serviço. 
6.3.5 - A validade da proposta de preço será de 60 (sessenta) dias, a contar do último dia previsto para entrega do 
envelope “Proposta de Preços”. 
 
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
7.1 – Abertura dos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
7.1.1 - No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus representantes que 
comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação iniciará os 
trabalhos, examinando os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços”, os quais serão 
rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes credenciados, procedendo a seguir a abertura do 
envelope n° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
7.1.2 - Os documentos contidos nos envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – serão examinados e 
rubricados pelos membros da Comissão, bem como pelas proponentes ou seus representantes credenciados. 
7.1.3 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, a mesma será suspensa, 
designando-se o dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado no Diário Oficial dos Municípios, para 
conhecimento de todos participantes. 
7.1.4 - Desta fase, será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 
obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem 
comparecido como os que, mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 
7.1.5 - Os envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes inabilitadas ficarão à disposição das 
licitantes para retirada sob recibo, a partir de 15 (quinze) dias, após a publicação no Diário Oficial dos Municípios do 
resultado da licitação. 
 
7.2 - Abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
7.2.1 - Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas serão abertos, em momento 
subseqüente e no mesmo local da habilitação, pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia 
expressa de todos os proponentes, de interposição de recursos de que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 
8.666/93. Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE 
PREÇOS – será comunicada às proponentes por meio de publicação na Imprensa Oficial, após julgado o recurso 
interposto ou decorrido o prazo sem interposição. 
7.2.2 - As propostas contidas nos envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – serão examinadas e rubricadas 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes 
presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 
7.2.3 - Desta fase, será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 
obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem 
comparecido como as que, mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 
7.2.4 - Ocorrendo suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada no dia, será 
publicada no Diário Oficial dos Municípios, a data da divulgação do resultado pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
7.3 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Administração poderá fixar 
aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de outras propostas, 
escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação. 
 
8. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 
8.1 – No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais explicitados no item 
“Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação”, atendidas as condições prescritas neste edital, será adotado o 
critério de menor preço global, entendendo-se como tal o valor total da proposta. 
8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93 e 
modificada pela Lei 8.883/94, o desempate será feito obrigatoriamente, por sorteio na reunião de abertura das 
propostas ou em ato público, para o qual, todos os licitantes serão convocados. 
8.3 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo das 
sanções legais cabíveis. 
8.4 - Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos: 

a) não atenderem às exigências do Edital; 
b) apresentarem valor global superior ao limite estabelecido pela administração; 
c) utilizarem preços manifestamente inexeqüíveis. 

8.5 - O limite estabelecido para a presente licitação é aquele valor estimado para o serviço, conforme item 2.2. 



 

 
 

8 

8.6 - Serão considerados inexeqüíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por 
documentação, que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes 
de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao 
disposto no Art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93. 
8.7 - As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas possuírem erro de forma ou 
inconsistências, serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pela Comissão, na forma 
indicada: 

a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, havendo discordância 
entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será corrigido devidamente, 
mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se como 
referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado; 
e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de qualquer 

natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no menor valor. 
8.8 - O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos mencionados no item 8.7. O 
valor resultante constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será 
rejeitada. 
8.9 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para corrigir erros 
cometidos pelas licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras. 
8.10 - O resultado do julgamento das propostas será divulgado no Diário Oficial dos Municípios no site 
www.diariomunicipal.sc.gov.br. 
 
9. DOS RECURSOS 
9.1 - Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos no artigo 109, da Lei 
nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante petição digitada e devidamente arrazoada, 
subscrita pelo representante da recorrente, constituído na forma prevista no item 5 - DO REPRESENTANTE LEGAL - 
deste Edital. 
9.2 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura do Município de Canoinhas - SC, por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis ou, nesse mesmo prazo, fazendo-os subir, devidamente informados. 
9.3 - Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sito a Rua Felipe Schmidt, 10 – 
Centro, Canoinhas - SC, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, não sendo aceitos recursos 
interpostos fora do prazo. 

 
10. DA FISCALIZAÇÃO 
10.1 - Todos os serviços, objeto desta licitação, serão fiscalizados por servidores da Prefeitura do Município de 
Canoinhas-SC, devidamente designados para este fim, com autoridade para exercer, em nome da Prefeitura, toda e 
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização. 
10.2 - A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição de veículos, julgados 
deficientes ou não-conformes com as especificações definidas neste Edital, cabendo à licitante vencedora 
providenciar a troca dos mesmos, no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final 
de execução dos serviços. 
10.3 - Compete à fiscalização do transporte escolar, formada pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras 
atribuições: 
10.3.1 - Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas neste Edital;  
10.3.2 - Ordenar à licitante vencedora que providencie a correção de imperfeições que acaso surgirem nos veículos, 
especialmente na sua parte interna para sempre manter a melhor condição de acolhimento aos alunos. 
10.3.3 - Examinar a documentação da contratada relativa ao pessoal empregado para execução dos serviços, 
podendo exigir a apresentação dos comprovantes de atendimento as obrigações trabalhistas e previdenciárias 
correspondentes. 
10.3.4 - A comunicação entre a fiscalização e a contratada será sempre por escrito. Quando, por necessidade ou 
conveniência de serviço, houver entendimentos verbais, estes serão confirmados por escrito, dentro de 5 dias.  
10.4 - A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais. 
 
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
11.1 - O pagamento será efetuado em até 30 dias após o protocolo da nota na Secretaria Municipal de Educação, 
acompanhada relatório contendo a quantidade de viagens executada em cada linha (Anexo I), observado as demais 
exigências estabelecidas no Edital e Contrato; 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/


 

 
 

9 

11.1.1 - A Contratante pagará a (s) Nota (s) Fiscal (is) / Fatura (s) somente à licitante vencedora, vedada sua 
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária; 
11.1.2 - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento da Prefeitura, 
para verificação da situação da licitante vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo; 
11.2 – O valor da proposta vencedora poderá ser alterado, de acordo com o estabelecido no artigo 65 alínea “d” da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores, mediante apresentação de “Relatório de Custos”, identificado por itens que 
compõe o custo/lucratividade, indicando em negrito os custos majorados, e acompanhados da respectiva 
comprovação através de documentos fiscais; 
11.3 - O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável pelo prazo de 12 (doze) meses. Após esse prazo o mesmo 
poderá ser reajustado pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor-INPC, publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas ou em caso de extinção do referido índice, será aplicado aquele que o substituir. 
11.4 - A Contratada deverá manter atualizado junto a Secretaria Municipal de Educação, relação (acompanhada de 
cópia da carteira profissional) de todos os funcionários envolvidos na execução do serviço objeto deste, devendo 
apresentar juntamente com a nota fiscal, as Certidões Negativas Federal, Estadual, Municipal, FGTS e INSS e outras 
que por ventura venham a ser criadas, bem como também a folha de pagamento dos funcionários acima, 
devidamente pagas. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
12.1 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas para execução exigidas na licitação; 

12.2 - Executar os serviços de acordo com os trajetos determinados no Projeto Básico, anexo I deste Edital; 
12.3 - Atender prioritariamente a todas as recomendações da fiscalização da Prefeitura; 
12.4- A atuação da fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva 
responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados; 
12.5 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de ação 
ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita; 
12.6 - Todo o pessoal contratado para a execução da obra, objeto deste contrato, deverá ser registrado em carteira 
pelo regime CLT, em nome da Contratada; 
12.7 - Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, 
bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução dos serviços 
decorrentes desta licitação; 
12.8 - Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alimentação do pessoal, impostos e outras 
que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços; 
12.9 - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, 
e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante o atendimento do 
objeto; 
12.10 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em 
até 25% do valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do Parágrafo Primeiro, alínea “d”, do Inciso II, do 
Artigo 65, da Lei 8.666/93 e Alterações Complementares; 
12.11 - Cumprir rigorosamente os horários pré-estabelecidos, devendo usar de boas maneiras para com os alunos, 
mantendo um bom relacionamento, ficando a Prefeitura do Município desobrigada de qualquer ocorrência entre 
empregados e danos materiais; 
12.12 - Utilizar tão só e unicamente, veículos construídos especialmente para o transporte de passageiros, em 
condições de conforto; 
12.13 - Não utilizar veículos que tenham sido modificados nas suas características originais, em partes estruturais do 
chassi ou tenham sofrido alterações da categoria para o que se licenciaram, bem como transporte de passageiros 
que não sejam alunos ou professores; 
12.14 - Sempre que houver aumento ou supressão no itinerário, em razão de mutabilidade de alunos, requerer por 
escrito, junto a Secretaria Municipal de Educação, a retificação da linha e a emissão do competente aditivo contratual 
sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente; 
12.15 - Trazer o veículo sempre em ordem e segurança exigida, examinando-o e reparando os defeitos antes de 
cada viagem, sem ônus de qualquer natureza para a Prefeitura; 
12.16 - Deverá manter no Município de Canoinhas, conforme exigido no edital, no mínimo 04 (quatro) veículos 
reserva, em perfeito estado de conservação e manutenção, prontos para substituir outro veículo que por ventura 
venha a apresentar problemas que o impossibilitem de realizar o serviço objeto deste;  
12.17 – A licitante vencedora, após liberação dos veículos pela comissão de vistoria, deverá colocar, em ambos os 
lados dos ônibus, 01 adesivo com a mensagem, “Transporte Escolar”. 
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12.18. No caso de substituição de ônibus a serviço do Transporte Escolar, o novo veículo deverá ter as 
características definidas no Edital e passar pela vistoria; 
12.19. Atender prontamente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação quanto ao acionamento de ônibus 
reserva, vinculado à quilometragem extra.    
12.20. Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de funcionários julgados pela Fiscalização 

da Prefeitura como inadequados à execução dos serviços; 

12.21. Gerenciar o horário de chegada dos ônibus nas unidades escolares para que aconteça antes do início das 
aulas; 
12.22. Manter na gestão dos serviços, um profissional habilitado, com conhecimento e capacidade de decisão, para 
comunicar-se com a Secretaria Municipal de Educação e resolver incontinenti, eventuais dificuldades, objetivando o 
cumprimento do contrato. 
12.23. Se houver necessidade de transporte para pessoa com necessidades especiais, a Contratada deverá fazê-lo 
da melhor maneira possível, ainda que para isso tenha que disponibilizar veículo automóvel para tal fim 
12.24 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, efetivar os pagamentos e os ônus relativos a 
taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, vale-refeição e outros encargos previstos em lei, tendo 
em vista que os empregados da empresa não terão nenhum vínculo com a CONTRATANTE. 
12.25 - Pagar, no máximo até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus empregados 
utilizados nos serviços contratados, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da contratação dos 
mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 
12.26 - Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos das faturas 
pela CONTRATANTE; 
12.27 - O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias diversas, não 
exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares; 
12.28 - Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre o Fiscal da CONTRATANTE e o 
preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo dias não úteis; 
12.29 - Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas, devidas aos seus 
funcionários; 
12.30 - Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e se apresentem sempre dentro 
dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços. 
 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1 - A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 
13.1.1. Permitir que os funcionários da licitante vencedora possam ter acesso aos locais de execução dos serviços. 
13.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, nos termos 
do art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 
13.1.3. Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos 
serviços. 
13.1.4. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 
13.1.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 
 
14. DAS PENALIDADES 
14.1 - Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa vencedora ficará sujeita, no caso 
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
 
a) advertência;  
a.1) A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da empresa vencedora;  
a.2) A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da Administração, a critério da Administração, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais severa.  
 
b) Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas 
seguintes hipóteses:  
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total da contratação, caso a CONTRATADA não inicie a prestação 
dos serviços/entrega dos produtos no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso injustificado, limitada 
sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da 
Administração, não ser mais aceitos, configurando-se inexecução do contrato.  
b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega seja realizada de forma 
incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor da contratação, por dia de 
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irregularidade na prestação dos serviços/entrega dos produtos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. 
Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da Administração, não ser mais aceitos, 
configurando-se inexecução do contrato.  
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.  
 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, bem como, impedimento da participação da sancionada em procedimentos promovidos 
pela Administração, para as condutas a seguir discriminadas:  
c.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;  
c.2) não mantiver sua proposta;  
c.3) abandonar a execução do contrato;  
c.4) incorrer em inexecução contratual.  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, para as 
seguintes condutas:  
d.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;  
d.2) apresentar documento falso;  
d.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;  
d.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo;  
d.5) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;  
d.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  
d.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, 
em especial infrações à ordem econômica;  
d.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.  
 
14.2 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 
contraditório e a ampla defesa á empresa vencedora.  
14.3 - As sanções previstas nos itens a, b.3 e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas previstas nos 
incisos b.1 e b.2.  
14.4 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de Santa 
Catarina, para a devida averbação. 
 14.5 - As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela licitante vencedora ou, se 
insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação com faturas vincendas.  
14.6 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de 
Canoinhas.  
14.7 - A multa compensatória prevista na alínea b.3 desta cláusula tem por escopo ressarcir o Município de 
Canoinhas dos prejuízos, não eximindo a empresa vencedora do dever de integral indenização, caso a referida 
sanção pecuniária seja insuficiente à recomposição total do dano experimentado. 

 
15. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
15.1 - Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a 
presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após homologação pela autoridade competente. 
 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1 – As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação, correrão a conta de recursos 
próprios do orçamento do Município do ano 2020 – 3.3.90.39 – Secretaria Municipal de Educação – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 
17. DA CONTRATAÇÃO 
17.1 – A vigência do contrato terá início após a assinatura deste, com vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado, 
caso haja interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses, nos 
termos do artigo 57, II da Lei 8.666/93. 
17.2 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja 
minuta integra este Edital como Anexo IV; 
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17.3 - Para assinatura do termo de contrato o Contratado deverá apresentar os documentos comprobatórios que os 
veículos de transporte escolar, foram submetidos à inspeção anual para a verificação dos equipamentos obrigatórios 
e de segurança pelo Departamento de Trânsito de Canoinhas - DETRACAN, nos termos da legislação (CTB), e 
atender as exigências contidas no anexo XIII do presente edital. 
17.4 - Ocorrendo o aumento ou diminuição da quilometragem da linha adjudicada, será reajustado ou suprimido o 
valor do contrato, sempre respeitado o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 65, I, a, b; II, b e 
d; e § 1º da Lei 8.666/93. 
17.5 - Extinguindo os alunos da linha, a Administração poderá, após apresentar justificativa e assegurar o 
contraditório e a ampla defesa, unilateralmente rescindir o contrato, conforme previsão do art. 58, II; art. 78 XII e 
parágrafo único; e art. 79, I da Lei 8.666/93. 
17.6 - Em caso redução do número de alunos da linha, e havendo viabilidade técnica e operacional, a Administração 
poderá remanejar os alunos da linha com menor número de alunos para uma linha com maior número de alunos, 
podendo a Administração, após apresentar justificativa e assegurar o contraditório e a ampla defesa, unilateralmente, 
rescindir o contrato da linha suprimida, conforme previsão do art. 58, II; art. 78, XII e parágrafo único; e art. 79, I da 
Lei 8.666/93. 
 
18.  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
18.1 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no 
Parágrafo Primeiro, do Artigo 65, da Lei n.º 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite nos termos do 
Parágrafo Segundo, Inciso II, do mesmo Artigo. 
 
19. DAS NORMAS APLICÁVEIS 
19.1 - Os veículos colocados à disposição dos serviços contratados deverão atender a todas as exigências da 
legislação e regulamentos de trânsito, atuais ou que venham a ser expedidas pelos órgãos normatizadores - Anexo 
XIII - Exigências para os veículos, constantes deste edital.  
19.1.1 – Caso existam novas normas, ainda que não expressas neste edital, a empresa deverá atendê-las 
integralmente. 
19.2 - Os condutores dos veículos deverão atender a todas as exigências da legislação e regulamentos de trânsito, 
atuais ou que venham a ser expedidas pelos órgãos normatizadores - Anexo XIV - Exigências para os condutores, 
constantes deste edital. 
19.1.2 – Caso existam novas normas, ainda que não expressas neste edital, a empresa deverá atendê-las 
integralmente. 
19.3 - Os condutores do transporte escolar deverão cumprir todas as exigências da legislação de trânsito, somente 
podendo conduzir veículos escolares previamente aprovados pelo Município. 
19.4 - Sempre que houver ingresso de novos condutores, estes deverão submeter-se aos mesmos procedimentos 
especificados no item anterior. 
19.5 – Os veículos do transporte escolar deverão apresentar tempo máximo de 15 (quinze) anos de uso, além de 
boas condições e com todos os seus itens de segurança em perfeito estado de uso, condições que serão vistoriadas 
pela prefeitura e/ou pelo órgão de trânsito competente, por comissão constituída por portaria, de 12 (doze) em 12 
(doze) meses, ou em prazo menor, a critério da autoridade, durante a vigência do contrato. Caso a rota possua 
alunos portadores de necessidades especiais, especialmente cadeirantes, o veículo deverá possuir adequações 
específicas para o seu pleno atendimento, tais como: plataforma elétrica de elevação, cinto de segurança próprio 
para cadeiras de rodas e espaço(s) próprio(s) destinado(s) à fixação da(s) cadeira(s) de rodas. 
19.6 - O município poderá recusar qualquer veículo disponibilizado para o transporte, se constatado, mediante 
vistoria, algum defeito que comprometa a segurança, o conforto ou a confiabilidade da prestação adequada dos 
serviços, bem como por inobservância das especificações técnicas exigidas pela legislação aplicável ou pelo 
Município. 
19.7 - Os veículos de transporte escolar, antes de entrarem em serviço, devem ser submetidos à inspeção anual para 
a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança - DETRACAN, nos termos da legislação (CTB). 
19.8 - Adicionalmente à exigência da inspeção anual, os veículos serão inspecionados pelo Município, sempre que 
este entender necessário, para verificação do cumprimento das exigências dispostas nesse edital de licitação e nos 
contratos e, em especial, quanto aos aspectos de segurança, higiene, conservação e comodidade aos usuários. 
19.8.1 - As inspeções veiculares pelo Município poderão ser feitas a qualquer tempo, por ordem da Administração, 
para atender à necessária segurança. 
19.9 - A contratada, ao substituir o veículo, deverá consultar o Departamento Municipal de Educação, indicando o 
veículo a ser substituído e as características do veículo substituto, cabendo ao referido órgão a aprovação ou rejeição 
da proposta, avaliada a documentação e após inspeção veicular. 
19.10 - O Município poderá requerer a utilização de espaços internos dos veículos contratados, sem qualquer custo 
adicional, para a fixação de material educativo de interesse público. 
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19.11 - Os veículos não poderão transitar em outros itinerários do Município, conduzindo passageiros, salvo com 
autorização expressa da Administração para atender a razões de interesse público. 
19.11.1 - Constitui exceção o trânsito em linhas diferentes das delegadas quando em situações de emergência, para 
substituição temporária de veículo acidentado, que tenha apresentado falha mecânica no percurso ou que for 
indisponibilizado para o transporte por razões de segurança, caso em que será dispensada a prévia autorização 
expressa neste artigo. 
 
20. DA VISTORIA 
20.1. O DETRACAN – Departamento de Trânsito de Canoinhas procederá à vistoria da frota de ônibus da licitante 
vencedora, disponíveis para cumprimento do objeto licitado, emitindo o termo de vistoria exigido no subitem 20.2, 
levando em consideração entre outros, os itens abaixo: 

a) Estado de conservação do chassi; 
b) Estado de conservação da carroceria; 
c) Estado de conservação das portas de acesso; 
d) Estado de conservação e funcionamento das janelas, vidros, saída de emergência outros; 
e) Estado de conservação dos bancos, levando em conta a estrutura e o estofamento dos mesmos. 
f) Estado de conservação geral do interior da carroceria; 
g) Estado de funcionamento dos equipamentos da cabine do motorista; 
h) Estado de conservação e funcionamento do motor, caixa de câmbio, diferencial, cubos de roda, 

molejos, amortecedores e caixa de direção (com relação a este item, a vencedora deverá apresentar 
declaração de concessionária de caminhões ou ônibus, ou oficina de veículo de grande porte, 
afirmando o perfeito funcionamento dos referidos equipamentos); 

i) Estado de conservação das rodas e pneus, inclusive o sobressalente; 
j) Estado geral dos equipamentos de segurança, tais como para-choques, iluminação, extintor, macaco, 

cintos de segurança e outros; 
k) Verificação do enquadramento do ônibus quanto ao ano de fabricação e enquadramento nas 

exigências do Edital.  
20.2.  O DETRACAN – Departamento de Trânsito de Canoinhas deverá avaliar o estado geral dos ônibus e: 

a) se entender que os veículos estão em condições normais de uso e equipados com todos os 
equipamentos de segurança necessários, emitirá o termo de vistoria aprovando os veículos para utilização no 
transporte escolar. 

b) se entender que os veículos não estão em condições normais de uso, emitirá o termo de vistoria 
reprovando os veículos para utilização no transporte escolar. 
20.3. Constatada alguma irregularidade, o DETRACAN – Departamento de Trânsito de Canoinhas, poderá fixar prazo 
de, no máximo, 5 (cinco) dias úteis para regularização das possíveis falhas detectadas ou substituição do veículo, se 
for o caso. 
20.4. O DETRACAN – Departamento de Trânsito de Canoinhas poderá prorrogar o prazo estabelecido no subitem 
20.3, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e a solicitação formal de prorrogação tenha ocorrido no 
curso da vigência daquela convocação. 
20.5. A licitante vencedora assinará o contrato de prestação de serviço, após receber do DETRACAN o laudo de 
vistoria aprovado para a totalidade da frota necessária ao cumprimento do objeto desta licitação.  
 
21. DOS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR 
21.1 - Os condutores do transporte escolar deverão cumprir todas as exigências da legislação de trânsito. 
21.1.1- Somente poderão conduzir veículos escolares os condutores previamente aprovados pelo Município, 
mediante autorização específica, precedida da comprovação das seguintes condições: 
I - ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; 
II - ser portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “D” ou “E”; 
IV - comprovar a aprovação em curso especializado para o transporte de escolares, nos termos da regulamentação 
do CONTRAN. 
 
22.2. DA GARANTIA CONTRATUAL 
22.2.1 - A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu 
valor global, que lhe será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por escrito, 
descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas e ainda não-pagas pela empresa licitante 
vencedora.  
22.2.2 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro-Garantia; 
c) Fiança Bancária; 
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22.2.3 - A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 
22.2.4 – O comprovante de que a contratada prestou garantia, conforme exigido no item 22.1 deste edital, deverá ser 
entregue no Departamento de Licitações da Prefeitura de Canoinhas, em até 10 (dez) dias corridos, após a data de 
assinatura do contrato. A ordem de serviço só será emitida após a constituição da garantia; 
22.2.5 – Em não sendo prestada a garantia contratual no prazo estipulado no item 22.2.4, o contrato será rescindido. 
22.5 - Caso a licitante vencedora venha a solicitar prorrogação de prazo de execução do serviço objeto deste edital, e 
se for atendida, se a garantia não for constituída em espécie, a licitante deverá prorrogar o prazo da CAUÇÃO 
GARANTIA apresentada, por igual ou superior prazo do Aditivo de Prazo. A constituição da garantia deverá obedecer 
aos mesmos critérios da garantia inicial. 
 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1 - As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital. 
23.2 - Fica assegurado à autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administração, o direito de adiar a data da 
abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 
23.3 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligências, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
23.4 - O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá ser publicado no 
Diário Oficial dos Municípios, no site www.diariomunicipal.sc.gov.br. 
23.5 - A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade.  
23.6 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A Prefeitura não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do processo 
licitatório. 
23.7 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
23.8 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
23.9 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e 
local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 
23.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ão dias 
corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
23.11 - O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que 
seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão 
pública da licitação. 
23.12 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 
23.13 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação para contratação 
ou pedido de prorrogação da validade, as licitantes ficarão liberadas dos compromissos assumidos neste certame. 
23.14 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 
seus Anexos, deverá ser encaminhado por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, preferencialmente por 
mensagem eletrônica para o e-mail licitacao@pmc.sc.gov.br, ou protocolado no Protocolo desta Prefeitura, sito a Rua 
Felipe Schmidt, 10 – Centro, CEP 89.460-090, Canoinhas - SC. 
23.15 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 
23.16 - Aos casos omissos, aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria. 
23.17 – Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do Parágrafo Primeiro, do Artigo 41, da 
Lei nº 8666/93. 
 
24. DO FORO 
24.1 - Fica eleito o Foro da Subseção Judiciária de Canoinhas - SC para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígio oriundo 
da execução das obrigações previstas neste edital, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

 
 

Canoinhas-SC, 13 de Janeiro de 2020. 
 

 
                  Gilberto dos Passos                                             Winston Beyersdoff Lucchiari 

            Prefeito                                                                Departamento Jurídico                                          

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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 ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 01/2020 
................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., 
DECLARA, sob as penas da lei, que tomou conhecimento de todo o conteúdo do Edital de Concorrência 
Pública PMC 01/2020 e dos seus anexos, bem como das informações sobre o serviço público de transporte de 
alunos da Rede Municipal de Ensino, estando, portanto, apto a apresentar sua proposta de preços. 

............................................ 
(data) 

......................................................... 
(representante legal) 
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ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
CONTRATO Nº XX/2020  

 
TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 
205 DIAS LETIVOS POR ANO QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANOINHAS E A EMPRESA 
A XXXXXXXXX, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 
Aos XX (XXXXXXXX) dias, do mês de XXXXXX, de 2020 (dois mil e vinte), de um lado o MUNICÍPIO DE 
CANOINHAS, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 83.102.384/0001-80, com sede à Rua 
Felipe Schmidt, n.º 10 - Centro, nesta cidade de Canoinhas-SC, neste ato representada por seu Prefeito, 
XXXXXXXXX,  brasileiro, XXXXX, XXXXXXX,  residente  e domiciliado, à Rua XXXXXX, n° 000, Bairro XXXX, nesta 
cidade de Canoinhas - SC, portador do CPF n.º 000.000.000-00 e RG n.º 0.000.000 SSP/SC, no final  assinado e no 
uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita  no  CNPJ sob n.º 
00.000.000/0000-00, com sede à Rua XXXXXXX, n.º 000, bairro XXXXXXXX, cidade de XXXXXXXXX, UF, neste 
ato representada pelo  seu XXXXX, Senhor XXXXXX X X XXXXXXX, portador do RG n.º 000000000000 e CPF n.º 
000000000000, residente e domiciliado na cidade de XXXXXXXXXXX - UF, doravante denominado simplesmente  
CONTRATADA, tendo em vista o resultado da licitação na modalidade de Concorrência Pública nº PMC xx/2020, 
do Tipo Menor Preço, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviço, sujeitando-se às normas 
da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente instrumento tem por objeto, a contratação de empresa para 
prestar serviços de transporte escolar, da Rede Municipal de Ensino, num período de aproximadamente 205 dias 
letivos por ano, conforme especificado no anexo I deste Edital, a que este Contrato se vincula. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Este contrato vincula-se ao Edital de Concorrência Pública nº PMC xx/2020 e seus anexos e à 
proposta comercial apresentada pela Contratada para o referido Processo Licitatório. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - A vigência do contrato terá início em xx, até xx/xx/20xx, podendo ser 
prorrogado, caso haja interesse da Administração, para a complementação do ano letivo, por iguais e sucessivos 
períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES - Para garantir o fiel cumprimento do objeto 
contratado, são obrigações das partes: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 
3.1. A Prefeitura, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 
3.1.1. Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os padrões estabelecidos. 
3.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, nos 

termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 
3.1.3. Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos 

serviços. 
3.1.4. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal. 
3.1.5. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 

contratuais. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA 

3.2.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas para execução exigidas na licitação; 

3.2.2.  Executar os serviços de acordo com os trajetos determinados no Projeto Básico; 
3.2.3. Atender prioritariamente a todas as recomendações da fiscalização da Prefeitura; 
3.2.4. A atuação da fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva 

responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados; 
3.2.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão 

de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 

contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
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3.2.6. Todo o pessoal contratado para a execução da obra, objeto deste contrato, deverá ser registrado em 

carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada; 

3.2.7. Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução 
dos serviços decorrentes desta licitação; 

3.2.8. Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alimentação do pessoal, impostos e 
outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução dos serviços; 

3.2.9. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a terceiros, durante o 
atendimento do objeto; 

3.2.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do Parágrafo Primeiro, alínea “d”, 
do Inciso II, do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e Alterações Complementares; 

3.2.11. Cumprir rigorosamente os horários pré-estabelecidos, devendo usar de boas maneiras para com os 
alunos, mantendo um bom relacionamento, ficando a Prefeitura do Município desobrigada de qualquer ocorrência 
entre empregados e danos materiais; 

3.2.12. Utilizar tão só e unicamente, veículos construídos especialmente para o transporte de passageiros, 
em condições de conforto; 

3.2.13. Não utilizar veículos que tenham sido modificados nas suas características originais, em partes 
estruturais do chassi ou tenham sofrido alterações da categoria para o que se licenciaram, bem como transporte de 
passageiros que não sejam alunos ou professores; 

3.2.14.  Sempre que houver aumento ou supressão no itinerário, em razão de mutabilidade de alunos, 
requerer por escrito, junto a Secretaria Municipal de Educação, a retificação da linha e a emissão do competente 
aditivo contratual sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente; 

3.2.15.  Trazer o veículo sempre em ordem e segurança exigida, examinando-o e reparando os defeitos antes 
de cada viagem, sem ônus de qualquer natureza para a Prefeitura; 

3.2.16.  Deverá manter no Município de Canoinhas, conforme exigido no edital, no mínimo 03 (três) veículos 
reserva, em perfeito estado de conservação e manutenção, prontos para substituir outro veículo que por ventura 
venha a apresentar problemas que o impossibilitem de realizar o serviço objeto deste;  

3.2.17. A licitante vencedora deverá colocar, em ambos os lados dos ônibus, 01 adesivo com a mensagem, 
“Transporte Escolar”, após liberados pela comissão de vistoria; 

3.2.18. No caso de substituição de ônibus a serviço do Transporte Escolar, o novo veículo deverá ter as 
características definidas no Edital e passar pela vistoria; 

3.2.19. Atender prontamente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação quanto ao acionamento 
de ônibus reserva, vinculado à quilometragem extra.    

3.2.20. Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de funcionários julgados pela 

Fiscalização da Prefeitura como inadequados à execução dos serviços; 

3.2.21. Gerenciar o horário de chegada dos ônibus nas unidades escolares para que aconteça antes do início 
das aulas; 

3.2.22. Manter na gestão dos serviços, um profissional habilitado, com conhecimento e capacidade de 
decisão, para comunicar-se com a Secretaria Municipal de Educação e resolver incontinenti, eventuais dificuldades, 
objetivando o cumprimento do contrato. 

3.2.23. Se houver necessidade de transporte para pessoa com necessidades especiais, a Contratada deverá 
fazê-lo da melhor maneira possível, ainda que para isso tenha que disponibilizar veículo automóvel para tal fim; 

3.2.24. A licitante vencedora deverá contratar seguro contra acidentes pessoais, por ônibus, com cobertura 
mínima de R$ 28.000,00 morte, R$ 28.000,00 invalidez, R$ 6.000,00 despesas médicas hospitalares, idêntico ao 
padrão DETER, responsabilizando-se pelos custos. 

12.35 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, efetivar os pagamentos e os ônus 
relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, vale-refeição e outros encargos previstos em 
lei, tendo em vista que os empregados da empresa não terão nenhum vínculo com a CONTRATANTE. 

12.36 - Pagar, no máximo até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos seus 
empregados utilizados nos serviços contratados, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes da 
contratação dos mesmos, exibindo sempre que solicitado, as comprovações respectivas; 

12.37 - Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos 
das faturas pela CONTRATANTE; 

12.38 - O atraso no pagamento de fatura por parte da CONTRATANTE, decorrente de circunstâncias 
diversas, não exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentares; 

12.39 - Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato entre o Fiscal da 
CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA de forma permanente, incluindo dias não úteis; 
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12.40 - Obrigar-se a manter rigorosamente em dia o pagamento das obrigações trabalhistas, devidas aos 
seus funcionários; 

12.41 - Orientar os funcionários para que se comportem sempre de forma cordial, e se apresentem sempre 
dentro dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos serviços. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  
4.1. O local e as condições de execução obedecerão ao seguinte: 

4.1.1. O serviço previsto no presente contrato deverá ser executado pela CONTRATADA nos trajetos indicados no 
Projeto Básico; 

4.1.2. A prestação dos serviços deverá iniciar no primeiro dia letivo de 20xx, simultaneamente em todas as 
unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação; 

4.1.3. Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção de seus empregados e de terceiros, durante a execução dos 
serviços, seguindo as recomendações expressas na legislação pertinente e normas regulamentadoras 
quanto à engenharia de segurança e medicina do trabalho; 

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS - A vigência do contrato terá início em xx de 2020, até xx/xx/20xx, podendo 
ser prorrogado, caso haja interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 
(sessenta) meses. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS - A CONTRATADA é responsável por todas as providências 
e obrigações referentes à legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem 
vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto do 
presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, 
de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar 
ou provocar à CONTRATANTE ou a terceiros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA caberá as despesas de todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e fiscais decorrentes. Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução dos serviços, 
manter os seguros que por Lei se tornarem exigíveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os preços contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços 
contratados no período estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos relacionados no 
parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais.  A inadimplência da CONTRATADA com referência aos 
mesmos não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR - Ao presente contrato é dado o valor global de R$ 0.000.000,00 (XXXXX 
XXXXXX XXXXXXX X), ou seja, R$ 0,00, (XXXX) de remuneração por quilômetro rodado, fixo e irreajustável, 
equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, pelo período de no mínimo 12 (doze) meses. 
7.1. O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável pelo prazo de 12 (doze) meses. Após esse prazo o mesmo 
poderá ser reajustado pela variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor-INPC, publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas ou em caso de extinção do referido índice, será aplicado aquele que o substituir. 
7.2. – Poderá ser restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro, conforme alínea “d” do artigo 65 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. 

7.2.1 - Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, será analisado consoante 
os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8666/93. 

7.2.2 - A repactuação será precedida de documentação analítica do aumento dos custos, de acordo 
com a Planilha de Custos e Formação de Preços, constante do Anexo II. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o protocolo da nota na Secretaria Municipal de Educação, 
acompanhada relatório contendo a quantidade de viagens executada em cada linha, observado as demais 
exigências estabelecidas no Edital e Contrato; 
8.2. A Contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com 
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária; 
8.3. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento da Prefeitura, 
para verificação da situação da Contratada em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
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8.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 
8.5. A CONTRATADA deverá fazer constar na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) correspondente(s), emitida(s) sem 
rasura, e em letra legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 
8.6. Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a 
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
8.7. O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à CONTRATANTE, multa moratória de 0,03% (três centésimos 
por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento. 

 
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes da execução do objeto do 
presente contrato, correrão por conta de recursos próprios do Orçamento do Município do ano de 2020 e 
subseqüentes (05.01 – Secretaria Municipal de Educação; Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES - Com fundamento nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, a 
empresa vencedora ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução 
parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e 
ampla defesa, às seguintes penalidades:  
 
a) advertência;  
a.1) A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da empresa vencedora;  
a.2) A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento dos serviços da Administração, a critério da Administração, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais severa.  
 
b) Multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial, nas 
seguintes hipóteses:  
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor total da contratação, caso a CONTRATADA não inicie a prestação 
dos serviços/entrega dos produtos no prazo e demais condições avençadas, por dia de atraso injustificado, limitada 
sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da 
Administração, não ser mais aceitos, configurando-se inexecução do contrato.  
b.2) 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega seja realizada de forma 
incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor da contratação, por dia de 
irregularidade na prestação dos serviços/entrega dos produtos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. 
Após o 10° dia de atraso, os serviços/produtos poderão, a critério da Administração, não ser mais aceitos, 
configurando-se inexecução do contrato.  
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.  
 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, bem como, impedimento da participação da sancionada em procedimentos promovidos 
pela Administração, para as condutas a seguir discriminadas:  
c.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;  
c.2) não mantiver sua proposta;  
c.3) abandonar a execução do contrato;  
c.4) incorrer em inexecução contratual.  
 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na forma do artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, para as 
seguintes condutas:  
d.1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;  
d.2) apresentar documento falso;  
d.3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;  
d.4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo;  
d.5) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;  
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d.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos;  
d.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, 
em especial infrações à ordem econômica;  
d.8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.  
 
10.1 - Sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 
contraditório e a ampla defesa á empresa vencedora.  
 
10.2 - As sanções previstas nos itens a, b.3 e c poderão ser aplicadas cumulativamente com as multas previstas nos 
incisos b.1 e b.2.  
 
10.3 - Quaisquer das penalidades aplicadas serão comunicadas ao Cadastro de Licitantes do Estado de Santa 
Catarina, para a devida averbação. 
  
10.4 - As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das faturas emitidas pela licitante vencedora ou, se 
insuficiente, mediante execução direta, caso seja impossível a compensação com faturas vincendas.  
 
10.5 - O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhido à conta do Município de 
Canoinhas.  
 

10.6 - A multa compensatória prevista na alínea b.3 desta cláusula tem por escopo ressarcir o Município de 
Canoinhas dos prejuízos, não eximindo a empresa vencedora do dever de integral indenização, caso a referida 
sanção pecuniária seja insuficiente à recomposição total do dano experimentado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
11.1 - A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu 
valor global, que lhe será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por escrito, 
descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas e ainda não-pagas pela empresa licitante 
vencedora.  
11.1.1 - Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro-Garantia; 
c) Fiança Bancária; 
11.2- A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 
11.3 - O comprovante de que a contratada prestou garantia, conforme exigido no item 11.1 deste edital, deverá ser 
entregue no Departamento de Licitações da Prefeitura de Canoinhas, em até 10 (dez) dias corridos, após a data 
de assinatura do contrato.  
11.4 – Em não sendo prestada a garantia contratual no prazo estipulado no item 11.3, o contrato será rescindido. 
11.5 - Caso a licitante vencedora venha a solicitar prorrogação de prazo de execução da obra, e se for atendida, se 
a garantia não for constituída em espécie, a licitante deverá prorrogar o prazo da CAUÇÃO GARANTIA 
apresentada, por igual ou superior prazo do Aditivo de Prazo. A constituição da garantia deverá obedecer aos 
mesmos critérios da garantia inicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES - O presente instrumento de contrato poderá ser alterado, 
com as devidas justificativas, de acordo com os casos previstos no capítulo III, Seção III - DA ALTERAÇÃO DOS 

CONTRATOS, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato ocorrerá de acordo com o 
previsto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS - Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas 
suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de 
contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ANÁLISE - A minuta do presente instrumento de contrato foi devidamente 
examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica desta Prefeitura, conforme determina a legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO - A publicação resumida deste instrumento no Diário Oficial dos 
Municípios, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia 
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útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Canoinhas - SC para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 
E por estarem assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas: 

 
 
 

Canoinhas-SC, 00 de mês de 2020. 
    
 
 
PREFEITURA DO MUN. DE CANOINHAS                        LICITANTE VENCEDORA  
                  CONTRATANTE                                                        CONTRATADA 
                 XXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                                                 nome 
                               Prefeito                                                                                                  Sócio 
 
 Visto:          Assessoria Jurídica   
                 XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
TESTEMUNHAS: _________________________                  ______________________________ 

                              
          CPF: 000.000.000-00                                       CPF: 000.000.000-00  
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020 
  ................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, 
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº. 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº. 8666/93.  
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  
. 

............................................................................ 
Local e data. 

........................................................................................................... 
(Assinatura do representante legal) 

 
ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020 
................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

............................................................................ 
Local e data. 

........................................................................................................... 
(Assinatura do representante legal) 

 
ANEXO VII 

DECLARAÇÃO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020 
................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA que não possuímos nenhum sócio, ligado ao Prefeito, Vice-
Prefeito, Vereadores ou Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, bem 
como também não possuímos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Município. 

                                        ........................................................................... 
Local e data. 

 
ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020 
................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações 
necessárias e das condições locais para o cumprimento das obrigações previstas no objeto da presente licitação, estando, portanto, em 
condições de apresentar a sua Proposta de Preços. 

                                        ........................................................................... 
Local e data. 

........................................................................................................... 
(Assinatura do representante legal) 

 
ANEXO IX 

DECLARAÇÃO QUANTO AS INSTALAÇÕES PARA SEDE DA EMPRESA 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 01/2020 
................................., inscrita no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA,  sob as penas da lei, de que possui  as instalações 
necessárias ao desempenho adequado do objeto licitado.  

........................................................................... 
Local e data. 

........................................................................................................... 
(Assinatura do representante legal) 

 
ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020 

Declaração da Proponente de que conhece a legislação brasileira sobre meio ambiente, que irá cumpri-la e que assume a responsabilidade, 
sem ônus para a Prefeitura de Canoinhas, por danos motivados pelo não cumprimento da legislação pertinente. 

........................................................................... 
Local e data. 

........................................................................................................... 
(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO XI 
MODELO DE PROPOSTA 

 
Proponente:_____________________________________________________________ 
 
Rua:________________________________________Nº___________Cx.postal:______ 
 
Cidade:______________Estado:____CEP:__________Fone:__________Fax:________ 
 
CNPJ:___________________________Inscrição Estadual:_______________________ 
    
 
Declaramos ter percorrido todas as linhas e com base nisso, apresentamos nossa proposta para a execução da 
totalidade dos serviços propostos pelo Edital, pelo período de 01 ano. 

(PREÇO POR KM X KM/DIA = VALOR LINHA/DIA) X (Nº DIAS LETIVOS X VALOR LINHA/DIA = VALOR TOTAL/ANO) 

LINHA 
Dias  

Letivos 
DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO I PREÇO 

POR 
KM 

KM 
DIA 

VALOR 
LINHA 
DIA R$ 

VALOR 
TOTAL ANO 

R$ 

01 205 RIO DO PINHO/ E.B.M .RIO DO PINHO. 
 

198 
  

02 205 RIO DO PINHO/ E.B.M .RIO DO PINHO 
 

190 
  

03 205 CANOINHAS/RIO DO PINHO 
 

110 
  

04 205 CANOINHAS/RIO DO PINHO 
 

112 
  

05 205 PINHEIROS/RIO D’AREIA 
 

188 
  

06 205 BARRA MANSA/RIO D’AREIA 
 

112 
  

07 205 CANOINHAS/ RIO D’ AREIA 
 

84 
  

08 205 BARRA MANSA/FAZENDA EVASA 
 

172 
  

09 205 FELIPE SCHMIDT/CANOINHAS 
 

186 
  

10 205 SERRITO/CANOINHAS 
 

45 
  

11 205 LAGEADO/ FELIPE SCHMIDT 
 

210 
  

12 205 VILA FIGURA/FELIPE SCHMIDT 
 

74 
  

13 205 
CANOINHAS/RIO DA AREIA/BARRA 
MANSA 

 

140 

  

14 205 COLÔNIA FIGURA/FELIPE SCHMIDT 
 

168 
  

15 205 RIO DO TIGRE/VALINHOS/CANOINHAS 
 

150 
  

16 205 FELIPE SCHIMIDT/CANOINHAS 
 

186 
  

17 205 TAUNAY/CANOINHAS 
 

80 
  

18 205 
CANOINHAS/RIO DA AREIA/BARRA 
MANSA 

 

84 

  

19 205 RIO DO TIGRE/CANOINHAS 
 

166 
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20 205 
BARRA MANSA/FAZENDA EVASA/RIO DA 
AREIA 

 

128 

  

21 42 PROJETO TÊNIS COMUNITÁRIO  
 

110 
  

22 126 PROJETO AABB COMUNIDADE 
 

70 
  

23 205 
RIO DOS PARDOS/RIO D’AREIA DO 
MEIO/SERRA DAS MORTES 

 

70 

  

24 205 SÃO PASCOAL/ESCOLA RIO D’AREIA 
 

108 
  

25 205 CANOINHAS/FARTURA 
 

80 
  

26 205 
SÃO PASCOAL/ENTRE RIOS/ESCOLA RIO 
D’ AREIA 

 

106 

  

27 205 
FELIPE SCHIMIDT/LOCALIDADES 
PRÓXIMAS 

 

90 

  

28 205 RIO DA AREIADO MEIO/SÃO ROQUE 
 

120 
  

29 205 
BARRA MANSA/TAQUARIZAL/SITIO DOS 
CORREAS/SERRA DAS MORTES/BARRA 
MANSA 

 
120 

  

30 205 CANOINHAS/FELIPE SCHMIDT 
 

140 
  

31 205 CANOINHAS/ARROIOS 
 

150 
  

32 205 RIO DO PINHO/CANOINHAS 
 

100 
  

33 205 RIO DA AREIA/CANOINHAS 
 

120 
  

34 01 65.000 KM EXTRA 
 

- - - 
  

 
OBSERVAÇÃO: 0s itens 01 a 33 deverão ser cotados em valores para execução de todo o serviço descrito em 01 
dia,ou seja, multiplicar o valor do km pela quilometragem da linha,  totalizando, multiplicar o valor dia, pelo número 
de dias letivos. 
O item 34 deverá ser cotado multiplicando-se o valor do km rodado por 65.000 km da quilometragem extra. 
Declaramos ter conhecimento de todo o Edital de Concorrência Pública n° PMC 01/2020 e de seus anexos.  
A presente proposta tem validade por 60 dias, a contar desta data. 
 

Em _____/_____/2020. 
__________________________ 

Assinatura do Responsável Legal. 
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ANEXO XII 

CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 
(MODELO PARA CONSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020 
Pelo presente, a empresa................................................................, situada 
no(a)............................................................................................................., CNPJ nº ....................................., por 
seu .............................................................. (diretor ou sócio com poderes de gerência) portador do RG 
n.º............................, CPF n.º ........................................., residente e domiciliado à Rua ..........................................., 
n.º,.........., Bairro................................., na cidade de .................................., outorga ao Sr. .................................., 
portador do RG n.º............................, CPF n.º ........................................., residente e domiciliado à Rua 
..........................................., n.º,.........., Bairro................................., na cidade de .................................., amplos 
poderes para representá-la junto à Prefeitura do Município de Canoinhas, na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 
PMC 01/2020, inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, enfim, praticar todos os 
atos que julgar necessário ao citado processo, podendo o credenciado receber intimações no seguinte endereço: 
........(Rua, número, complementos, bairro, cidade, unidade da federação, CEP). 

............................................................................ 
Local e data. 

.......................................................................................................... 
(Assinatura do representante legal) 

 

 
(MODELO PARA DIRETOR OU SÓCIO) 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020 
Pelo presente, eu............................................., portador do RG n.º............................, CPF n.º 
........................................., residente e domiciliado à Rua ..........................................., n.º,.........., 
Bairro................................., na cidade de .................................., declaro que sou 
.......................................................... da empresa................................................................, CNPJ nº 
.....................................  situada no(a) Rua ..........................................., n.º....., Bairro........................, na cidade de 
.................................. e possuo, amplos poderes para representá-la junto à Prefeitura do Município de Canoinhas, 
na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020, inclusive poderes para interpor ou desistir de recursos, receber 
intimações, enfim, praticar todos os atos que julgar necessário ao citado processo, podendo receber informações e 
intimações no seguinte endereço: ........(Rua, número, complementos, bairro, cidade, unidade da federação, CEP). 

............................................................................ 
Local e data. 

.......................................................................................................... 
(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO XIII - EXIGÊNCIAS PARA OS VEÍCULOS 
                                  EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020 

 

EXIGÊNCIA PARA OS VEÍCULOS - CTB E EDITAL 

EXIGENCIA FUNDAMENTO 

CRLV - REGISTRO COMO VEÍCULO DE PASSAGEIROS 

Registro como veículo de passageiros ou misto utilitário, emitido 
pelo DETRAN, constante no CRLV. CTB, art. 136 

AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO ESTADUAL - DETRAN 

Autorização para transporte de escolares, fixada em local visível 
na parte interna do veículo, com inscrição da lotação permitida. 

 
CTB, art. 136, caput e art. 137 

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SEMESTRAL 

Certificado de inspeção semestral, para verificação de 
equipamentos obrigatórios e de segurança: tacógrafo, lanternas, 
cintos de segurança e outras exigências. 

 
CTB, art. 136, incisos II, IV, V, 
VI 

DÍSTICO ESCOLAR (CTB) 

Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 
centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, 
em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. 

CTB, art. 136, inciso III 

TACÓGRAFO 

Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e 
tempo. 

CTB, art. 105, II; art. 136, 
inciso IV 

LANTERNAS 

Parte superior dianteira: lanternas de luz branca, fosca ou  
amarela, dispostas nas extremidades. Parte superior traseira 
(extremidades): luz vermelha. 

CTB, art. 136 incisos V 

CINTOS DE SEGURANÇA 

Cintos de segurança em número igual à lotação CTB, art. 136, VI 
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ANEXO XIV- EXIGÊNCIAS PARA OS CONDUTORES  
                                  EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º PMC 01/2020 

 

EXIGÊNCIA PARA OS CONDUTORES 

EXIGENCIA FUNDAMENTO 

IDADE MÍNIMA 

Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos. CTB, art. 138, inciso l 

HABILITAÇÃO 

Ter o condutor habilitação Categoria D ou E CTB, art. 138, inciso II 

CURSO ESPECIALIZADO 

Ser aprovado em curso especializado, nos termos da 
regulamentação do CONTRAN e em curso de treinamento de 
prática veicular em situação de risco e transporte escolar, nos 
termos de regulamentação do CONTRAN. 

CTB, art. 138, inciso V e art. 
145, inciso IV e Resolução 
CONTRAN n.°168-04 e 205-
06. 

 


