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PÁGINA 1 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 008/2021 
 

OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
PARA O DECORRER DO ANO DE 2021, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
 

AVISO: Recomendamos aos licitantes a leitura atenta  

às condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, 

notadamente quanto ao credenciamento, objetivando uma perfeita 

participação no certame que será destinado EXCLUSIVAMENTE as ME e 

EPP nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. Dúvidas? 

Ligue 49-3364-0092 ou 3364-0172 /3364-0076. E-mail: 

compras@serraalta.sc.gov.br. 

mailto:compras@serraalta.sc.gov.br
http://www.serraalta.sc.gov.br/
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PÁGINA 2 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 

 
TIPO: Menor Preço/Por Item 

PROCESSO No: 008/2021 

 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada 
na Prestação de Serviços de TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO, disponibilizando 
gratuitamente a todos os alunos do ensino infantil, fundamental e médio da rede 
municipal e estadual, que residem distante de suas unidades escolares para o 
decorrer do ano letivo de 2021. Os roteiros e itinerários deverão atender as 
especificações mínimas e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do 
Anexo VII deste Edital. 
 
 

 

PROGRAMA DE TRABALHO: 05.01. 2.503-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.00 - FONTE: DR: 0002 / DR: 0011/ DR 
0009. 

 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: às 08:00horas do 

24/02/2021. 

 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: às 08:30 horas do 24/02/2021. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 08:10 horas do dia 01/03/2021. 

 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 08:12 horas do dia 01/03/2021. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:25 horas do dia 01/03/2021. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante 

a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no 

endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

mailto:compras@serraalta.sc.gov.br
http://www.serraalta.sc.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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PÁGINA 3 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
 

O MUNICÍPIO DE SERRA ALTA por intermédio do Prefeito Municipal RAFAEL MARIN, no 
uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
008/2021, do TIPO: MENOR PREÇO/POR ITEM, para a prestação dos serviços 
especificados no Anexo VII deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n° 
123/2006, pelos Decretos Federais nº 5.450/2005 e 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº173/2020 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, observadas as condições 
estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico 
que promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, 
utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas 
fases. 

Os trabalhos serão conduzidos pelo servidor designado AMAURI NEMERSKI, 
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes 
atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações 
e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a 
sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos 
estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de 
habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o 
objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
encaminhar o processo devidamente instruído ao Prefeito Municipal e propor a 
homologação. 

O Edital estará disponível gratuitamente na página www.serraalta.sc.gov.br e no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

1. DO OBJETO: 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO, disponibilizando gratuitamente a todos os 

alunos do ensino infantil, fundamental e médio da rede municipal e estadual, que 

residem distante de suas unidades escolares para o decorrer do ano letivo de 2021. 

O transporte escolar será executado em estradas pavimentadas, não pavimentadas 

e vicinais na zona rural com destino as escolas da zona urbana do Município de 

Serra Alta. Os dados deverão estar de acordo com as especificações dos itens e 

quantidades do anexo VII.  

mailto:compras@serraalta.sc.gov.br
http://www.serraalta.sc.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.serraalta.sc.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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PÁGINA 4 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

2.1. O Valor estimado desta licitação é de R$ 314.380,00 (Trezentos e quatorze mil, 

trezentos e oitenta reais) 

2.2. As despesas decorrentes das aquisições do objeto deste Pregão correrão à conta 

dos recursos consignados no orçamento vigente/2021: Programa de Trabalho nº: 

05.01.2.503- Manutenção do Transporte Escolar; Natureza da Despesa: 33.90.00 e 

Fonte de Recursos: DR:009/ DR0011/DR 0002. 

3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

3.1. Até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

3.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo 

próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até dois (02) dias úteis, contado da data de recebimento da 

impugnação. 

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de 

propostas. 

3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema 

Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

3.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 

presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele 

estabelecidas. 

3.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros 

avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu 

acompanhamento. 

mailto:compras@serraalta.sc.gov.br
http://www.serraalta.sc.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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PÁGINA 5 

3.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal 

ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente. 

3.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, 

pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir 

acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores 

alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública 

ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

4.1 Poderão participar da licitação todas as empresas de pequeno porte e 

microempresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 

objeto da licitação e que estejam cadastradas junto ao provedor do sistema 

eletrônico(www.portaldecompraspublicas.com.br) 

4.1.1. Conforme preceitua o art. 48, I, da Lei Complementar n. 123/06, com a 

redação dada pela Lei Complementar n. 147, de 07 de agosto de 2014, neste 

procedimento licitatório participarão exclusivamente microempresas (MEs) e 

empresas de pequeno porte (EPPs): 

4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão 

dos proponentes às condições deste Edital. 

4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado 

o presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das 

condições nele estabelecidas. 

4.3. Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, ou participar 

do contrato dela decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste 

Edital: 

4.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 

4.3.2. Servidor ou dirigente do Município de Serra Alta/SC (Prefeitura Municipal). 

4.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou 

jurídica. 

4.3.4. As sociedades empresárias: 

4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta 

licitação; 

mailto:compras@serraalta.sc.gov.br
http://www.serraalta.sc.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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PÁGINA 6 

4.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP 

(Portal Transparência); 

4.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 

por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; 

4.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 

utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

4.3.4.6. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela 

elaboração do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência 

seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 

do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

4.3.4.7. cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja 

familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou 

entidade da administração pública do Município de Serra Alta-SC, em que 

este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato 

de serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à 

aquisição de bens, ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes; 

4.3.4.8. estrangeiras que não funcionem no país; 

4.4 - Das restrições de ordem técnica e operacional: 

4.4.1-Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso o veículo que não 

apresente condições de trafegabilidade ou faltando equipamentos de uso 

obrigatório;  

4.4.2 Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso o veículo que 

apresente irregularidades na documentação e débitos juntos aos órgãos 

competentes;  

4.4.3 - Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso o veículo que 

não disponha de Certificado de Inspeção de Segurança Veicular, emitido por 

órgão ou entidade competente, e em vigência na data da abertura do certame;  

4.4.4- Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso o veículo que 

não disponha de Autorização para Transporte Coletivo de Escolares, emitida 

mailto:compras@serraalta.sc.gov.br
http://www.serraalta.sc.gov.br/
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PÁGINA 7 

pelo DETRAN e em vigência na data da abertura dos envelopes contendo a 

documentação da proponente;  

4.4.5- Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso o veículo cujo 

ano de fabricação seja inferior ao ano de 2006. 

4.4.6- Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso o veículo que 

não disponha da quantidade mínima de assentos exigida (25 lugares);  

4.4.7- Não poderá participar da cotação de itinerário/percurso veículo que não 

disponha de itens mínimos de segurança como estepe, macaco, chave de 

roda, triângulo e outros. O estepe não poderá, em hipótese alguma, estar 

alocado na área reservada aos passageiros;  

4.4.8 Não poderá participar da cotação do itinerário o motorista que não atenda 

aos requisitos fixados pelo art. 138, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito 

Brasileiro, a saber:  

4.4.8.1 - Idade superior a vinte e um anos;  

4.4.8.2 - Ser habilitado no mínimo na categoria D;  

4.4.8.3- Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser 

reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses;  

4.4.8.4- Possuir certificado vigente de formação em curso de condutores de 

escolares, nos termos da resolução CONTRAN N° 789/94 ou alterações 

posteriores.  

4.5 -O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a 

inabilitação do licitante. 

4.6 -As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do 

certame para o(s) mesmo(s) item(s). 

4.7 Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações 

cíveis por atos de improbidade administrativa) e no Portal Transparência 

(www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros 

impeditivos de participar de licitações ou de celebrar contratos com a 

Administração Pública. 

mailto:compras@serraalta.sc.gov.br
http://www.serraalta.sc.gov.br/
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5 DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO: 

5.5 Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, 

perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

5.6 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de 

Compras Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e 

regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 

5.6.1 Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão 

obter maiores informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, 

podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-

mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br. 

5.7 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances.  

5.7.1 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à(ao) Município de Serra 

Alta/SC, responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

5.8 O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

5.9 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

5.10 O Pregão será conduzido pelo Município de Serra Alta/SC com apoio técnico e 

operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema 

eletrônico para esta licitação. 

6 DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: 

6.1 Neste certame não se aplica o direito de preferência previsto no Decreto nº 

7.174/2010, que dispõe sobre o regulamento da contratação de bens e serviços de 

informática e automação no âmbito da Administração Pública Federal. 

mailto:compras@serraalta.sc.gov.br
http://www.serraalta.sc.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falecom@portaldecompraspublicas.com.br
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7 DA COTA RESERVADA: 

7.1 Em virtude da exclusividade para as ME e EPPs do objeto deste pregão, não será 

aplicada a reserva de cota de 25%, prevista no art. 48, III, da Lei Complementar nº 

123/2006. 

8 DO ENVIO DA PROPOSTA: 

8.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br e até a data e hora marcadas para abertura da 

sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e 

preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

8.1.1 A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, 

sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários 

para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto 

desta licitação. 

8.2 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

8.3 O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o 

preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

8.3.1 Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), 

em moeda corrente nacional; 

8.3.2 Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado (conforme o caso); 

8.3.3 Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o modelo, 

prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no 

órgão competente, quando for o caso; 

8.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, 

havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo 

seus anexos, prevalecerão as últimas. 

8.5 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

8.6 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

mailto:compras@serraalta.sc.gov.br
http://www.serraalta.sc.gov.br/
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8.7 O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema 

eletrônico, as seguintes Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão 

Eletrônico: 
 

8.7.1 Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso; 

8.7.1.1 A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

8.7.2 Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 

que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 

8.8 As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema 

deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com 

os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro. 

8.9 Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas no item 19 deste Edital. 

9 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

9.1 A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

9.3 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência e Lista de Itens.  

9.3.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.3.2 A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, 

que deverá ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no 

item 12 deste edital. 
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9.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

9.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

9.6 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

9.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

9.7.1 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão 

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas). 

9.7.2 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

9.8 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

9.9 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

9.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.11 Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou 

verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar 

a competitividade. 

9.11.1 Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do 

último lance ofertado em mais de 85%.  

9.12 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

9.13 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 
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http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a 

sua reabertura. 

9.14 Para o envio de lances no pregão eletrônico será adotado o MODO DE 

DISPUTA ABERTO, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com prorrogações. 

9.15 A etapa de envio de lances para cada Lote/Item, na sessão pública durará 

10(dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 

quando houver lance ofertado nos últimos 2(dois) minutos do período de duração 

da sessão pública. 

9.16 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de 2 (dois) 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  

9.17 Na hipótese de não haver novos lances a sessão pública será encerrada 

automaticamente.  

9.18 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro 

poderá, assessorada pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, 

em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.  

9.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 

ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

10 DO EMPATE: 

10.1 Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de 

desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: 

10.1.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja 

proposta estiver no intervalo estabelecido no item 10.1, será convocada para, 

querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela classificada com o 

menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento 

dos lances, sob pena de preclusão; 

10.1.2 Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada 

como a licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao 

certame na forma do item 11 e seguintes; 
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10.1.3 Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as 

microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

10.1.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se 

encontrem em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.1.5 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) 

minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006. 

10.1.6 Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame 

na forma do item 11 e seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor 

proposta ou lance. 

10.1.7 O disposto nos subitens 10.1.1 a 10.1.5, somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

10.1.8 A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço 

ofertado pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

10.2 Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus 

lances em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, 

adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

10.2.1 Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 

10.2.2 Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas 

brasileiras; 

10.2.3 Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em 

pesquisa e no desenvolvimento tecnológico no País; 

10.2.4 Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que 

comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação; 

10.2.5 Sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou lances empatados. 

10.3 A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo 

"Valor Negociado", com a devida justificativa. 
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11 DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 

11.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais 

vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para 

que seja obtida melhor proposta. 

11.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

12 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

12.1 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 

cumprimento das especificações do objeto. 

12.2 O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em 

conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (Duas) horas, por 

meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. 

12.2.1 O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado 

por escrito, antes de findo o prazo estabelecido. 

12.2.2 A PROPOSTA DEVE CONTER: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, 

endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e 

Municipal (se houver); 

b) O preço unitário e total para cada item (ou lote) ofertado (conforme 

especificados no Termo de Referência (Anexo VII deste Edital), bem como o 

valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos 

todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do 

objeto; 

c) A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as 

especificações e exigências contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 

d) Marca, modelo, tipo, fabricante e procedência (quando for o caso); 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data prevista para abertura da licitação; 

f) Prazo de entrega imediato, contados do recebimento da autorização de 

fornecimento. 
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g) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

12.3 O Pregoeiro, a seu critério, poderá requisitar catálogos, folhetos, folders, fotos 

ou outra forma de comprovação de que os produtos ofertados atendem a 

especificação, que deverão ser encaminhados na forma e prazo definidos no 

item 12.2. 

12.4 O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os 

requisitos elencados no subitem 12.2.2, ou o descumprimento das diligências 

determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem 

prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante. 

12.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 

seja com relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que 

importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações 

destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições 

iguais ou superiores às originalmente propostas. 

12.6 Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim 

entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido 

para o respectivo objeto no Termo de Referência. 

12.6.1 A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a 

negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado. 

12.7 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para 

comprovação da exequibilidade. 

12.8 O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer 

diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações 

mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de 

documentos, para atender a exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 

12.2. 

12.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.9.1 Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, serão observados os procedimentos previstos nos itens 10 e 11. 

12.10 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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12.11 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina estabelecida no item 10 

deste edital, se for o caso. 

12.12 A proposta original, com todos os requisitos do item 12.2.2, deverá ser 

encaminhada em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do 

pregão eletrônico, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da 

declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo do(a) SETOR DE LICITAÇÕES 

do Município de Serra Alta/SC, com endereço na AVENIDA DOM PEDRO II, Nº 830, 

CENTRO DE SERRA ALTA/SC. CEP: 89871-000, aos cuidados do Pregoeiro do 

Pregão Eletrônico nº 008/2021. 

13 DA AMOSTRA: 

13.1 Não será exigida amostra do objeto do presente certame, estando as licitantes 

cientificadas de que a prestação do serviço deve atender as exigências e especificações 

mínimas constantes no Termo de Referência que segue como Anexo I ao Edital, sob pena 

de recusa de recebimento dos serviços, sem prejuízo da aplicação de sanções 

administrativas. 

14 DA HABILITAÇÃO: 

14.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

14.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP 

(www.portaldatransparencia.gov.br/); 

14.1.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

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

14.1.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
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improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

14.1.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta 

de condição de participação. 

14.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitação Econômico-

Financeira e Qualificação Técnica: 

14.1.1 COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta 

Comercial da respectiva sede, para o caso de empresário individual; 

II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores, para os casos de 

sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: 

IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz; 

V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local da sede do licitante, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores, para o caso de sociedade simples; 

VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

VII –Ata de fundação da cooperativa e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como 

o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  

14.1.1.1 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 
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14.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, 

pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

III– Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou 

Distrital, do domicílio ou sede da licitante; 

IV– Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

V– Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa 

Econômica Federal. 

VI– Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena 

validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao. 

14.1.2.1 Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva 
com efeito de negativa. 
 

14.1.2.2 Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou 
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda 
Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente que 
demonstre tal isenção. 

14.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 

extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da 

empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 

validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um 

cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos 

distribuidores. Considerando a implantação do sistema eproc no Poder 

Judiciário de Santa Catarina, a partir de 01/04/2019, a certidão de “Falência, 

Concordata e Recuperação Judicial” deverá ser solicitada tanto no sistema e-

mailto:compras@serraalta.sc.gov.br
http://www.serraalta.sc.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao


                          ESTADO DE SANTA CATARINA 

                          MUNICÍPIO DE SERRA ALTA 

                          Av. Dom Pedro II, 830 - Fone (49) 3364-0092. 

                          CNPJ Nº 80.622.319/0001-98 

                          E-mail: compras@serraalta.sc.gov.br 

                                  site: www.serraalta.sc.gov.br    

  

PÁGINA 19 

proc quanto no SAJ. As duas certidões (ambas de Falência, Concordata e 

Recuperação Judicial – não será aceita certidão cível), deverão ser 

apresentadas conjuntamente, no caso contrário não terão validade. Para 

licitantes de outros Estados, verificar na certidão a exigência de 

documentação complementar para validação. 

14.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I– Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando ter a licitante prestado os serviços 

compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se compatível o 

fornecimento anterior de objeto conforme descritos Anexo VII do presente 

Edital. 

II- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com a qualificação técnica exigida, no que se refere ao veículo 
e motorista vinculados à execução do objeto, mediante apresentação dos 
seguintes documentos:  

 
     II.1) Comprovante de propriedade do veículo em nome da empresa 

participante ou de pelo menos um dos sócios, ou contrato de 

aluguel/comodato, sendo que esse deverá respeitar as exigências 

mínimas constante no item 4.4.5, com relação ao ano de fabricação do 

veículo. 

  II.2) Carteira de habilitação do motorista da empresa participante, 

devendo os mesmos ter habilitação da categoria “D” ou superior;  

 II.3) Comprovante de vínculo do motorista com a empresa (exceto 

quando o motorista indicado for sócio da empresa) através da 

apresentação da ficha de registro dos funcionários e CTPS assinada. 

II.4) Comprovante de atendimento à Legislação de trânsito, com 

relação ao não cometimento de nenhuma infração grave ou gravíssima, 

ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses, de 

todos os motoristas que poderão prestar o serviço, sendo que o referido 

documento DEVERÁ SER EXPEDIDO no sitio do DETRAN. 

III- Certificado (carteira) de conclusão de curso de Formação de Condutor 
de Veículos de Transporte de Escolares, conforme Resolução CONTRAN 
N° 789/94 ou alterações posteriores, em nome do motorista da empresa 
participante e/ou apresentação da carteira de habilitação do motorista da 
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empresa participante, quando nela constar a existência de habilitação 
para o Transporte Escolar. 

 
IV- Certificado de Inspeção e Segurança Veicular, emitido por empresa 
que possua certificação pelo INMETRO, atestando a condição de 
trafegabilidade e de que se trata de veículo de transporte rodoviário 
escolar; 
 

14.1.5 ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

14.1.5.1 Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, 
bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores 
de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos (modelo Anexo III ao Edital). 
 

14.2 DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs 

14.2.1  As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar nº 

123/2006, deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à 

habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e técnica, sob pena de 

inabilitação. 

14.2.2  A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno 

porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 

exigências do edital. 

14.2.2.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 

14.2.3 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. 

14.2.3.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
Administração, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

14.2.4   A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao 
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Município de Serra Alta convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação para prosseguimento do certame. 

14.2.5  O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 

123, de 2006, estará dispensado: 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

14.3 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

14.3.1 Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, 

deverão ser enviados em até 02 (duas) horas, exclusivamente por meio do campo 

próprio do Sistema. 

14.3.2 Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer 

processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por 

servidor/funcionário do(a) Município de Serra Alta/SC, desde que conferidos 

com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no 

prazo de no máximo de 03 (TRÊS) dias úteis, juntamente com a proposta de 

preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão 

eletrônico, na forma do item 12.12 deste Edital. 

14.3.3 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome 

e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que 

comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do 

domicílio ou sede do interessado. 

14.3.4 As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade 

previamente estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 

(noventa) dias antes da data da sessão pública deste Pregão, exceto a Certidão 

Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial que deverá 

estar datada dos últimos 60 (sessenta) dias (itens 14.1.3, I). 

14.3.5 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados 

via correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

14.3.6 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por 
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meio de campo próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito 

às penalidades previstas neste Edital. 

14.3.7 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

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

classificação. 

14.3.8 No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006 ou, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

14.3.9 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 

habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor 

atenda a este edital. 

14.3.10 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a 

licitante será declarada vencedora. 

15 DOS RECURSOS: 

15.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de 

forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos. 

15.1.1 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 

decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 

licitante declarada vencedora. 

15.1.2 Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no 

mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

15.1.3 Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório 

poderão comparecer ao Município de Serra Alta/SC, no endereço Avenida Dom 

Pedro II, Nº 830, centro de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 e 13:30 às 

17:30horas. Fone: (49) 3364-0092. 

15.2 Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar 

as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a 

contar do término do prazo da recorrente. 
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15.2.1 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de 

campo próprio do Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e 

contrarrazões entregues diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros 

meios (fax, correspondência, etc). 

15.3 Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus 

atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir 

devidamente informado ao Prefeito Municipal para a decisão final no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis. 

15.4 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

15.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital (item 15.1.3). 

15.6 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por 

representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para 

responder pelo licitante. 

16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

16.1 O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo 

quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão 

dos recursos interpostos, ao Prefeito Municipal. 

16.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

17 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

17.1 Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar 

o termo de contrato ou retirar a Nota de Empenho. 

17.2 O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas 

no art. 55 da Lei nº 8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VI deste 

Edital ou as disposições constantes de instrumento equivalente. 

17.3 O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data da convocação encaminhada através de endereço de e-mail ou 

contato telefônico. 
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17.3.1 O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser 

prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pelo Município de Serra Alta. 

17.3.2 Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, o 

Município de Serra Alta poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio 

eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da data de seu recebimento. 

17.3.3 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 

importará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades 

estabelecidas neste edital. 

17.4 Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato. 

17.5 O prazo de vigência do contrato será da data de sua assinatura até 31/12/2021, 

prorrogável na ocorrência de uma das hipóteses dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 

8.666/1993. 

17.6 Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VI deste 

Edital, ou instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados: 

I – as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias; 

II – critérios para o recebimento do objeto; 

III – prazos e condições de pagamento; 

IV – atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 

V – hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e 

descontos, por eventuais antecipações de pagamentos. 

17.7 O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a 

proposta apresentada pela licitante vencedora. 

17.8 Será designado um Fiscal para o contrato, que desempenhará as atribuições 

previstas no artigo 67 da Lei 8.666/93. 

17.9 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste 

Pregão. 
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17.10 O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas 

no Termo de Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento 

definidas no Contrato, anexo VI, ou instrumento equivalente. 

18 DA FISCALIZAÇÃO: 

18.1 Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 

autoridade encarregada de acompanhar a prestação do serviço do objeto desta licitação, 

observadas as regras definidas na minuta contratual, Anexo VI deste Edital, ou no 

instrumento equivalente. 

19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

19.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

contrato, não aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste 

edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Serra Alta/SC pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus 

anexos e das demais cominações legais. 

19.2 A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 

87, I, da Lei nº 8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente 

19.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 

os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

19.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de 

advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. 

19.5 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Serra Alta/SC, garantida 

a prévia e ampla defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VI 

deste edital ou dispostas em instrumento equivalente. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993. 
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19.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

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

ao Município de Serra Alta/SC observado o princípio da proporcionalidade. 

19.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS. 

20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

20.1 O Município de Serra Alta/SC poderá revogar este Pregão por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, 

ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for 

viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os 

princípios da ampla defesa e contraditório. 

20.1.1 A anulação do pregão induz à do contrato. 

20.1.2 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar. 

20.2 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins 

de classificação e habilitação. 

20.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia 

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

expediente do Município de Serra Alta/SC. 

20.4 O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na 

inabilitação da licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a 

aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização 

da sessão pública do pregão. 

20.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

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

20.6 A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da 

documentação de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 

20.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, 

desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla 

defesa. 
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20.8 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.8.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que 

o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do 

documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

20.9 O foro da cidade de Modelo/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, será o designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital. 

20.10 Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) 

Pregoeiro (a), no endereço eletrônico mencionado neste Edital, item 3.5, ou através do 

fone (49) 3364-0092. 

20.11 Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 

conveniência do Município de Serra Alta/SC, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 

4º, da Lei nº 10.520/2002. 

20.12 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br e também na página do Município 

www.serraalta.sc.gov.br.  

20.13 O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, no 

Município de Serra Alta/SC, sito a Av. Dom Pedro II, nº 830, centro, Serra Alta/SC. 

21 ANEXOS: 

21.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.1.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

21.1.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

21.1.3 ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

21.1.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP; 

21.1.5 ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 

21.1.6 ANEXO VI – Minuta de Contrato. 

21.1.7 ANEXO VII – Lista de Itens. 
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Serra Alta/SC, 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

RAFAEL MARIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 
 

 

O presente edital cumpre com as exigências legais, estando em acordo com a Lei Federal 

nº 8.666/93, pelo que, de acordo com o artigo 38 do § único da referida Lei e dou como 

examinado e aprovado por esta Procuradoria Jurídica. 

 

Serra Alta - SC, em ______/_______/2021. 

 

 

MAURÍCIO LEONIR SONDA 
Advogado/ OAB/SC 54.175 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO  

1.1 - A presente licitação tem por objeto a Contratação de Serviços de 

transporte escolar coletivo, disponibilizando gratuitamente a todos os 

alunos do ensino infantil, fundamental e médio da rede municipal e 

estadual, que residem distante de suas unidades escolares para o 

decorrer do ano letivo de 2021. O transporte escolar será executado em 

estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais na zona rural com 

destino as escolas da zona urbana do Município de Serra Alta. Os dados 

deverão estar de acordo com as especificações dos itens e quantidades 

no anexo VII. 

2 - JUSTIFICATIVA  

2.1- O Transporte Escolar é uma das políticas públicas de maior 

relevância para a universalização do acesso à educação. No município de 

Serra Alta/SC, os alunos da rede municipal e estadual de ensino, 

residentes na zona rural, necessitam e utilizam do transporte escolar, 

cabendo então ao Município esta responsabilidade nos termos da Lei. 

Para desenvolver o transporte escolar, é necessário que se disponha de 

veículos e motoristas, sendo que a municipalidade não dispõe de frota e 

de motoristas suficientes em seu quadro para atender a demanda. Desse 

modo, faz-se indispensável a atual contratação, posto que os veículos a 

serem contratados serão disponibilizados de forma exclusiva, para que o 

transporte escolar seja executado com eficiência. Para tanto, estimou-se 

a necessidade de contratação de veículos de transporte de passageiros a 

serem especificados conforme planilha (Lista de Itens) anexo VII.  

3 - FUNDAMENTO LEGAL   

3.1- A contratação do objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, 

integralmente, na Lei 10.520/02 e alterações posteriores, Decreto Municipal 

173/2020 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
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4 - DA ENTREGA  

4.1-Os serviços, objeto da presente licitação, serão prestados em conformidade 

com o calendário escolar/letivo, beneficiando a todos os alunos residentes nas 

localidades e adjacências, conforme itinerários/percursos, descritos no objeto 

da licitação.  

4.2- Os serviços serão prestados, nos dias letivos e em dias não letivos, em 

que forem realizados eventos cívicos ou extraclasse, conforme determinado 

pela Secretaria Municipal de Educação do Município, ou pela Unidade Escolar, 

com o consentimento da mesma.  

4.3- Os veículos, seus proprietários e condutores deverão estar em estrita 

concordância com as normas da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997, O Código de Trânsito Brasileiro, especialmente às disposições contidas 

nos artigos 136 a 139 do mesmo diploma legal. 

4.4– Os Itinerários descritos no ANEXO VII (Lista de Itens) poderão no 

curso do contrato ser EXTINTO, AMPLIADO OU REDUZIDO DE ACORDO 

COM A CLIENTELA ESCOLAR OU MEDIANTE INTERESSE PÚBLICO, sem 

que caiba qualquer indenização ao contratado. 

4.5– Os Itinerários descritos possuem a quilometragem estimada a ser 

executada por dia letivo, onde será contratada empresa com veículos 

conforme descrição do mesmo. 

4.6- A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá fornecer obrigatoriamente NOTA 

ELETRÔNICA, não sendo aceito CUPOM FISCAL, de acordo com o Decreto 

Estadual 413 de 03/08/2011 anexo 11 Artigo 23-A.  

5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS   

5.1- Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional 

com no máximo 2 (duas) casas após a vírgula, já incluídos todos os custos 

diretos e indiretos relativos ao objeto licitado, inclusive com as despesas de 

transporte, seguros, materiais/ferramentas, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou venham a ser 

desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo ao Município de Serra Alta 

quaisquer custos adicionais.  
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6 - DO PREÇO MÁXIMO   

6.1– Os valores constantes na planilha com a descrição dos itens deverão ser 

considerados pelos participantes deste certame como PREÇO REFERÊNCIA 

ADMITIDO. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

7.1 - Caberá à CONTRATANTE:  

a) Emitir a Autorização de Fornecimento, com todas as informações 

necessárias, em favor da CONTRATADA;  

b) Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas 

disposições estabelecidas neste Termo de Referência, e ainda, em 

consonância com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;  

c) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação 

dos serviços;  

d) Atestar as faturas correspondentes à entrega dos itens, por intermédio do 

servidor competente;  

e) Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA, o pagamento, nas condições 

estabelecidas no edital e seus anexos.  

f) Rejeitar os serviços que não satisfazerem aos padrões exigidos nas 

especificações e recomendações da contratante; 

g) Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham 

a ocorrer, em função da prestação dos serviços. 

7.2 - Caberá à CONTRATADA:  

a) Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto deste 

Termo de Referência;  

b) Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições e 

qualificações exigidas na licitação;  

c) Promover a prestação dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas 

estabelecidos.  
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d) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 

CONTRATANTE;  

e) Adotar medidas para a prestação dos serviços solicitados, observando todas 

as condições e especificações aprovadas pela CONTRATANTE;  

f)  Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar 

as datas, horários e locais da prestação dos serviços solicitados.  

g) Providenciar a imediata troca da prestação do serviço julgado inadequado ou 

que não atenda as especificações.   

h) Responder e responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou 

indiretamente a bens de propriedade da CONTRATANTE, quando estes 

tenham sido ocasionados por seus empregadores/profissionais por ocasião da 

prestação de serviço efetuada.  

i) Encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal Eletrônica correspondente aos 

itens juntamente com a relação de quilometragem executada conforme os 

roteiros, nos termos do edital e do contrato administrativo. 

7.3 Durante o período de enfrentamento à pandemia da COVID-19 (Corona 

Vírus) a CONTRATADA DEVERÁ:  

a) Reforçar a obrigatoriedade, para ingresso e permanência nos veículos, 

do uso de máscara de proteção facial por todos os ocupantes do veículo 

(alunos, professores, motoristas etc) desde o embarque e durante todo o 

período de deslocamento.  

b) Orientar os usuários do transporte escolar a não retirar a máscara para 

facilitar a comunicação, pois é justamente ao falar que se emitem mais 

partículas, ampliando as possibilidades de transmissão.  

c) Orientar a todos os usuários do veículo para evitar aglomeração no 

embarque e no desembarque do veículo de transporte, especialmente no 

final do turno escolar, implantando medidas que garantam 

distanciamento mínimo entre um passageiro e outro.  

d) Proibir a manipulação de alimentos no interior do veículo. 

e) Evitar ao máximo o consumo de água no interior do veículo, quando 

necessário, ocorra com brevidade e a máscara de proteção facial seja 
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recolocada imediatamente, evitando a comunicação oral durante este 

momento. 

f) Realizar limpeza minuciosa diária dos veículos com utilização de 

produtos que impeçam a propagação do vírus como álcool líquido setenta 

por cento, solução de água sanitária, quaternário de amônio, biguanida 

ou glucoprotamina.  

g) Realizar limpeza rápida das superfícies e pontos de contato com as 

mãos dos usuários, como bancos, pega-mão, e apoios em geral, com 

álcool líquido setenta por cento a cada viagem e, no mínimo, a cada turno 

no transporte escolar. 

h) Na hipótese do veículo ser equipado com ar condicionado, assegurar 

que o sistema não esteja no modo de recirculação de ar.  

i) Disponibilizar, em local de fácil acesso aos alunos, preferencialmente 

na entrada e na saída dos veículos, álcool em gel setenta por cento, para 

utilização dos alunos.  

j) Manter, durante todo o trajeto, sempre que possível, a ventilação de ar 

natural, mantendo-se as janelas abertas, resguardando-se os limites de 

segurança.  

k) Manter higienizado o sistema de ar-condicionado.  

l) Manter afixado em local visível, informações sanitárias sobre 

higienização e cuidados para a prevenção à Covid19. 

m) Os veículos não devem transportar mais de 50% da sua capacidade de 

ocupação, isolando os assentos excedentes, de forma que os tornem 

impróprios para o uso.  

n) A utilização de assentos contíguos somente poderá ser autorizada para 

coabitantes.  

o) Não permitir a troca de assentos durante o percurso  

p) Orientar que cada usuário manipule seus objetos pessoais, como 

mochilas, bolsas, casacos, celulares, evitando o compartilhamento destes 

objetos.  
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q) Orientar a todos os ocupantes do veículo para que evitem tocar na 

boca, no nariz, nos olhos e no rosto com as mãos e sobre praticar 

etiqueta respiratória, incluindo a utilização de lenço descartável para 

higiene nasal, cobrindo o nariz e boca ao espirrar ou tossir, lavando as 

mãos imediatamente.  

r) Orientar aos motoristas para higienizar frequentemente as mãos e o 

seus postos de trabalho, inclusive o volante e superfícies mais 

frequentemente tocadas. 

s) Manter listagem atualizada com nomes e endereços dos passageiros, 

para potenciais controles de infecção, a ser entregue nas vigilâncias em 

saúde municipais. 

8 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   

8.1- A Administração efetuará o pagamento do objeto desta licitação, à 

CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, 

mediante apresentação da respectiva nota(s) fiscal (is). 

8.2- O Município de Serra Alta efetuará o pagamento dos serviços, objeto desta 

licitação mensalmente após a apresentação das respectivas notas fiscais 

eletrônicas devidamente atestadas pelos servidores responsáveis pelo 

recebimento, através de depósito em conta corrente de titularidade da licitante 

vencedora, observando estritamente a ordem cronológica de pagamento. 

8.2.1- A Nota fiscal/fatura será emitida pela Contratada constando as seguintes 

informações:   

* Nota Fiscal - No corpo da Nota deverá constar:  
Processo licitatório Pregão Eletrônico nº 008/2021 
Contrato Administrativo: ___/2021 
Dados bancários da Contratada  
 

8.3- O pagamento será precedido da apresentação dos documentos a seguir 

relacionados, que deverão estar anexados juntamente com as Notas Fiscais 

Eletrônicas emitidas:  

a)  Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da empresa;  

b)  Prova de regularidade com a Fazenda Federal e INSS;  
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9 DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1- A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a 

aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, 

regras e condições. 

 

Serra Alta/SC, 17 de fevereiro de 2021. 

 

 

RAFAEL MARIN 
Prefeito Municipal 

 

 

 

Analisado e Aprovado pelo Departamento Jurídico 

 

MAURÍCIO LEONIR SONDA 
Advogado OAB/SC 54.175 
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ANEXO II (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 Apresentamos nossa proposta para aquisição do objeto da presente Licitação 

Pregão, na Forma Eletrônica, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo 

Edital e seus anexos. 

  

  

 

      

      

      

      

      

                                                                                                      TOTAL R$ 
 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2021. 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira de identidade e órgão emissor) 

(Carimbo CNPJ Empresa) 
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ANEXO III 

 

MODELO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

................................., inscrito 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, para fins de 

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil. 

 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ) . 

 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

 

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

(representante) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 

  

A empresa ................................................., inscrita no CNPJ 

nº..............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. 

(a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................e o 

CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei,  de que 

cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de 

pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 

em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas 

situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO V 

 

M O D E L O 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

A empresa 

_______________________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nº ______________________, sediada no endereço 

____________________________, telefone/fax nº ______________________, por 

intermédio do seu representante legal Sr(a). _______ 

_________________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ______________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que a 

empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos 

licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante. 

 

____________________________ , _______ de ______________ de 20___. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021  

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE TRANSPORTE ESCOLAR Nº:........ 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 

SERRA ALTA E A EMPRESA 

......................... NOS TERMOS DA LEI Nº. 

8.666 DE 21/06/93, OBJETIVANDO A 

CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

Contrato que entre si celebram a(o) MUNICIPIO DE SERRA ALTA, 

Estado de Santa Catarina, pessoa de direito público interno, com endereço 

na(o) Av. Dom Pedro II, nº 830, inscrito no CGC/MF sob o nº 80.622.319/0001-

98, neste ato representada por seu PREFEITO MUNICIPAL RAFAEL MARIN, 

portador do CPF nº 430.332.889-87 e RG 12C 1.233.665/SSP/SC, doravante 

denominada simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa 

...........................com sede na(o) ......................., ........., inscrita no CGC/MF sob 

o nº. ......................... neste ato representada por seu representante legal 

Senhor ............, portador do CPF nº ..............., doravante denominada 

simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo de Licitação 

Nº008/2021, PREGÃO ELETRÔNICO, homologado em ................., mediante 

sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação 

pertinente, ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas 

contratuais: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO: 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de serviço de transporte 

escolar de alunos do ensino infantil, fundamental e médio da rede de ensino 

municipal e estadual para o ano letivo 2021 conforme itinerário/percursos e 

especificações conforme itens, constantes do quadro a seguir:  

Item Itinerário   

 

Veículo/Tipo/Placas Valor unitário km 

rodado 

 Valor total  
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1.2. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas 

no processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº008/2021, 

juntamente com seus anexos e a proposta comercial da CONTRATADA, 

independente de sua transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE 

FORNECIMENTO  

2.1. Os licitantes vencedores obrigam-se a executar os serviços objeto desta 

licitação durante os dias letivos do ano 2021, e em dias não letivos que forem 

realizados eventos cívicos ou extraclasse, conforme calendário escolar e 

determinação da Secretaria Municipal de Educação.  

 CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

3.1. O prazo de vigência do presente contrato é até 31 de dezembro de 2021, 

a contar a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de 12 em 

12 meses até atingir 60 (sessenta) meses, por interesse expresso das partes, 

na forma estabelecida no inciso II do art. 57 da Lei Nº 8.666/93 com suas 

alterações.  

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL  

4.1. Pela prestação do serviço integral do(s) objetos previsto(s) na Cláusula 

Primeira, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$________ 

(____________) por quilometro rodado, sendo o valor total estimado em R$ 

____________ (__________________) sendo pago mensalmente conforme 

relatório de dias letivos e quilometragem rodada.  

4.2. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação, 

correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias, previstas na Lei 

Orçamentária do Exercício vigente:   

05.00– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES 
05.01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
Proj. Ativ. 2.503- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
Despesa 41/ 42/ 43: 33.90.00 DR 0002/ DR 0011/0009 
3.3.90.39.26 – Serviços de Transporte Escolar  
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4.3. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, 

inclusive os de natureza previdenciária, sociais ou trabalhistas, bem como 

emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes deste 

contrato correrão por conta da CONTRATADA.  

4.4. Em caso de incidência de imposto sobre o serviço ou produto, poderá o 

Município realizar a retenção do valor relativo ao mesmo, ou até não realizar o 

pagamento de alguma parcela até que seja comprovado o recolhimento do 

imposto devido. 

CLAUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. O Município de Serra Alta-SC efetuará o pagamento do objeto desta 

licitação, aos licitantes vencedores em 30 (trinta) dias consecutivos, através de 

Ordem Bancária na conta corrente de titularidade da Contratada, observando a 

ordem cronológica de pagamentos, mediante a apresentação dos seguintes 

documentos:  

a) Nota Fiscal discriminando o serviço prestado, com o número do 

processo licitatório e do Contrato.  

b) Relatórios 

c) Certidões Negativas: Federal/INSS e FGTS.  

§1º–A documentação mencionada nas alíneas a, b e c, deverão ser 

apresentadas a Secretaria Municipal de Administração que, através de servidor 

competente fiscalizará e atestará a conformidade dos serviços prestados de 

acordo com informações da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.  

§ 2º- A não apresentação dos documentos enunciados neste artigo implica na 

suspensão do pagamento até a devida regularização, não sendo exigível, neste 

caso, atualização financeira dos valores, por inadimplemento.  

 § 3º- O pagamento será sustado verificada execução defeituosa do Contrato, 

enquanto persistirem restrições quanto aos serviços prestados no período a 

que se refere o pagamento, bem como, se existente débito pendente de 

satisfação para com a CONTRATANTE ou com terceiros, relacionados com o 

Contrato.  
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CLAUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

6.1. Não serão concedidos reajustes aos preços contratados durante a vigência 

do contrato, salvo em caso de quebra do equilíbrio econômico-financeiro do 

mesmo, no qual será executada a recomposição dos preços nos termos do 

artigo 65 da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores.  

I - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do 

inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, 

poderá optar por rescindir o Contrato e iniciar outro processo licitatório, ou 

negociar com o segundo colocado do certame. 

II - Optado pela recomposição dos valores, aplicar-se-á na forma que segue:  

a) Pelos índices de aumento aplicado pelos fornecedores da empresa 

contratante, nos termos do Inciso XI do artigo 40 e Alínea “d”, do inciso II do 

Artigo 65 da Lei 8.666/93 com redação dada pela Lei 8.883/94, desde que 

observado o que segue:  

a.1- A comprovação do aumento, obrigatoriamente, dar-se-á através de 

apresentação de documentação tais como: folhas de pagamento dos 

trabalhadores comprovando o aumento dos encargos financeiros e salários ou 

outras despesas, na proposta e serem emitidas com data anterior ao aumento 

e outras com data posterior, para levantamento do índice.  

a.2- Só serão aceitas folhas de pagamento e outras despesas, conforme 

previsto na alínea anterior, cuja data de emissão seja superior a apresentação 

da proposta no certame licitatório e inferior a data de vigência do presente 

contrato. 

a.3 - O valor verificado após a aplicação do índice de reajuste não poderá ser 

superior ao praticado pela empresa no mercado geral, devendo-se, neste caso, 

aplicar a redução no respectivo índice de modo a manter a compatibilidade dos 

preços. 

6.1.2. Em caso de prorrogação de contrato os valores serão reajustados a cada 

doze meses, tendo como marco inicial, a data limite para apresentação da 

proposta no processo licitatório.   
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6.1.2.1. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), ou o índice que 

vier substituí-lo será utilizado para aplicar o reajuste.  

6.2. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem em até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial do CONTRATO na forma estabelecida no § 1° do artigo 

65 da Lei 8666/1993 e alterações posteriores.  

6.2.1. As supressões ou acréscimos referenciados serão considerados 

formalizados mediante aditamento contratual e justificativa.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES   

7.1 A CONTRATADA cumprirá as seguintes obrigações: 

I. Dispor de veículo(s) adequado (s), de sua propriedade e, em perfeitas 

condições de uso para a prestação do serviço contratado; 

II. Identificar o(s) veículo(s) utilizado(s) na execução dos serviços contratados, 

na parte traseira, nas laterais e na parte frontal com a expressão “ESCOLAR”: 

III. Iniciar os serviços contratados imediatamente após a assinatura do contrato, 

em obediência ao calendário e horários estabelecidos pelo(s) educandário(s) 

freqüentado(s) pelos alunos transportados; 

IV. Providenciar, às suas expensas, o cumprimento das obrigações trabalhistas 

e previdenciárias, do pessoal utilizado na consecução do objeto contratual; 

V. Cumprir as normas e determinações do Código Nacional de Trânsito, 

especialmente aquelas identificadas nos artigos 136 a 139, as pertinentes 

emanadas pelo Departamento Estadual de Terminais Rodoviários – DETER, 

órgão do Governo do Estado de Santa Catarina; em especial as estabelecidas 

no Processo Licitatório 008/2021; 

VI. Não sub-empreitar o objeto contratual; 

VII. Transportar todos os alunos matriculados no(s) educandário(s) 

freqüentado(s) residentes nas adjacências do trajeto / Itinerário; 

VIII. Respeitar e acatar as normas ditadas pela fiscalização do MUNICÍPIO que 

regulem a prestação do serviço; 
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IX. Dispor de apólice de seguro em favor dos passageiros (alunos) 

transportados para cada um dos veículos a serem utilizados na execução dos 

serviços licitados; 

X. Fornecer ao Município sempre que solicitadas quaisquer informações e/ou 

esclarecimentos sobre o andamento dos serviços; 

XI. Formar quadro de pessoal necessário para a execução dos serviços, 

pagando seus salários nos prazos estabelecidos pela CLT; 

XII. O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a 

constituição de vínculos trabalhistas com empregados, prepostos ou terceiros 

que a contratada colocar a serviço; 

XIII. Responder por quaisquer danos que possam afetar o Município ou a 

terceiros, em qualquer caso, durante a execução do objeto contratado; 

XIV. Manter o Município permanentemente informado sobre o andamento dos 

serviços, sua qualidade e orientações técnicas relacionados com o objeto 

contratado. 

XV. Apresentar sempre que solicitadas e durante o período de vigência 

contratual as Certidões Negativas de Débito para com a Fazenda Municipal, 

Estadual, Federal, INSS e FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

XVI. Manter durante todo o período de vigência contratual, motoristas 

habilitados para a categoria exigida e responder pela segurança dos alunos 

transportados; 

XVII. Manter os veículos sempre em bom estado de conservação, segurança, 

limpeza, higiene, conforto e funcionamento; 

XVIII. Manter contrato de seguro de vida para todos os alunos transportados, 

com cobertura para todo o período contratado. 

XIX. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários em decorrência de ajustes no trajeto, nos termos 

do § 1º do artigo 65, da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

XX. O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a outrem, ficando 

sujeito à perda da Linha e multa no valor de 10% (dez por cento) do valor total 
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do contrato, e, ainda, de participar de licitações no Município pelo prazo de dois 

(02) anos. 

XXI. Manter a ordem no interior do veículo com relação aos alunos 

transportados, agindo nos casos em que for necessário para restabelecer a 

ordem e a tranqüilidade para todos os transportados, comunicando 

imediatamente quaisquer ocorrências à Secretaria Municipal de Educação, 

Esportes e Lazer e/ou encarregado da fiscalização. 

XXII. Substituir imediatamente os motoristas que forem encontrados sob efeitos 

de álcool (embriaguez) ou que tiverem conduta desonrosa ou não respeitarem 

os transportados, ou ainda, que se conduza com padrões éticos incompatíveis 

com o serviço público. 

XXIII - Certificado(s) de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, e/ou 

prova de propriedade do veículo, em nome da empresa licitante ou de pelo 

menos um de seus sócios, comprovando que o(s) veículo(s) de sua 

propriedade ou está(ao) registrado(s) sob a categoria “ALUGUEL” e que 

possui(em) data de fabricação igual ou posterior ao ano de 2006. 

XXIV - Comprovante(s) de pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) do(s) 

veículo(s) da empresa participante, relativo ao licenciamento. 

XXV - Vistoria do CIRETRAN, relativa ao(s) veículo(s) da empresa participante, 

atestando que tem condições de trafegabilidade. 

XXVI - Realizar vistoria quando solicitado junto à CIRETRAN para verificação 

dos equipamentos dos veículos, comprovando-a mediante documento hábil 

junto à Secretaria Municipal de Educação. 

7.2 Durante o período de enfrentamento à pandemia da COVID-19 (Corona 

Vírus) a CONTRATADA DEVERÁ:  

a) Reforçar a obrigatoriedade, para ingresso e permanência nos veículos, 

do uso de máscara de proteção facial por todos os ocupantes do veículo 

(alunos, professores, motoristas etc) desde o embarque e durante todo o 

período de deslocamento.  

b) Orientar os usuários do transporte escolar a não retirar a máscara para 

facilitar a comunicação, pois é justamente ao falar que se emitem mais 

partículas, ampliando as possibilidades de transmissão.  
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c) Orientar a todos os usuários do veículo para evitar aglomeração no 

embarque e no desembarque do veículo de transporte, especialmente no 

final do turno escolar, implantando medidas que garantam 

distanciamento mínimo entre um passageiro e outro.  

d) Proibir a manipulação de alimentos no interior do veículo. 

e) Evitar ao máximo o consumo de água no interior do veículo, quando 

necessário, ocorra com brevidade e a máscara de proteção facial seja 

recolocada imediatamente, evitando a comunicação oral durante este 

momento. 

f) Realizar limpeza minuciosa diária dos veículos com utilização de 

produtos que impeçam a propagação do vírus como álcool líquido setenta 

por cento, solução de água sanitária, quaternário de amônio, biguanida 

ou glucoprotamina.  

g) Realizar limpeza rápida das superfícies e pontos de contato com as 

mãos dos usuários, como bancos, pega-mão, e apoios em geral, com 

álcool líquido setenta por cento a cada viagem e, no mínimo, a cada turno 

no transporte escolar. 

h) Na hipótese do veículo ser equipado com ar condicionado, assegurar 

que o sistema não esteja no modo de recirculação de ar.  

i) Disponibilizar, em local de fácil acesso aos alunos, preferencialmente 

na entrada e na saída dos veículos, álcool em gel setenta por cento, para 

utilização dos alunos.  

j) Manter, durante todo o trajeto, sempre que possível, a ventilação de ar 

natural, mantendo-se as janelas abertas, resguardando-se os limites de 

segurança.  

k) Manter higienizado o sistema de ar-condicionado.  

l) Manter afixado em local visível, informações sanitárias sobre 

higienização e cuidados para a prevenção à Covid19. 

m) Os veículos não devem transportar mais de 50% da sua capacidade de 

ocupação, isolando os assentos excedentes, de forma que os tornem 

impróprios para o uso.  
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n) A utilização de assentos contíguos somente poderá ser autorizada para 

coabitantes.  

o) Não permitir a troca de assentos durante o percurso. 

p) Orientar que cada usuário manipule seus objetos pessoais, como 

mochilas, bolsas, casacos, celulares, evitando o compartilhamento destes 

objetos.  

q) Orientar a todos os ocupantes do veículo para que evitem tocar na 

boca, no nariz, nos olhos e no rosto com as mãos e sobre praticar 

etiqueta respiratória, incluindo a utilização de lenço descartável para 

higiene nasal, cobrindo o nariz e boca ao espirrar ou tossir, lavando as 

mãos imediatamente.  

r) Orientar aos motoristas para higienizar frequentemente as mãos e o 

seus postos de trabalho, inclusive o volante e superfícies mais 

frequentemente tocadas. 

s) Manter listagem atualizada com nomes e endereços dos passageiros, 

para potenciais controles de infecção, a ser entregue nas vigilâncias em 

saúde municipais. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1 O MUNICÍPIO obriga-se: 

I. Empenhar, mensalmente, os valores correspondentes e proceder aos 

pagamentos conforme pactuado neste Contrato; 

II. Verificar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, conforme consta 

na cláusula anterior, além daquelas constantes do Processo Licitatório; 

III. Fiscalizar e controlar desde o início a execução dos serviços ora 

contratados, exigindo uma perfeita adequação às necessidades dos alunos 

transportados; 

IV. Verificar, mensalmente, junto ao(s) educandário(s) o número de dias letivos 

havidos no mês e a regularidade dos serviços prestados pela CONTRATADA; 

V. Solicitar, periodicamente, ao(s) educandário(s), relação dos alunos 

transportados e avaliação dos serviços prestados. 
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VI. Transmitir por escrito, determinações sobre possíveis modificações; 

VII. Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas; 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 

9.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão 

administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e 

posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida 

Lei, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização.  

9.2. A rescisão contratual poderá ser:  

9.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados 

nos incisos I a XII e XXVI do art. 78 da Lei 8.666/93;  

9.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a 

termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a 

Administração.  

9.3.  Judicialmente, na forma da legislação vigente.  

9.4. Por iniciativa do Município nos seguintes casos:  

9.4.1. Descumprimento por parte da Contratada de qualquer um dos Incisos da 

Cláusula Sexta do presente Contrato;  

9.4.2. Falta de cumprimento dos horários de partida e de chegada 

estabelecidos no roteiro;  

9.4.2.1 – Nas duas primeiras vezes que ocorrer atraso no horário de chegada 

dos alunos na Unidade Escolar correspondente à linha contratada em qualquer 

um dos turnos, e ainda no retorno dos alunos, a CONTRATADA receberá 

advertência escrita;  

9.4.2.2- Ocorrendo atraso pela terceira vez, o Município fica autorizado a 

proceder à rescisão contratual, recebendo a Contratada somente o valor dos 

serviços já executados, não lhe sendo devido qualquer outro valor a título de 

indenização ou a qualquer outro título, presente ou futuro, sob qualquer 

alegação ou fundamento;  

9.4.2.3- Só será considerado justificado, o atraso decorrente de força maior, 

quebra do veículo e de acidente de trânsito.  
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9.5. Na transferência total ou parcial do contrato de execução, a quem quer que 

seja, sem a prévia autorização do Município.  

9.6.  Falência, concordada, Liquidação ou dissolução da Contratada, ou ainda 

alterações sociais ou modificações no ramo e estrutura da Empresa, que 

prejudiquem a execução do objeto contratado.  

9.7. Na ocorrência das demais hipóteses previstas nos Artigos 78 e 79 da Lei 

Federal n. 8.666/93 e posteriores alterações.  

9.8. E ainda:  

a) se não forem realizadas as solicitações do Município relacionadas as 

correções dos defeitos ou deficiências devidamente notificadas, do objeto 

licitado.  

b) no descumprimento das condições de habilitação e qualificação legalmente 

exigidas, bem como das condições constantes deste instrumento e da 

proposta.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO  

10.1. A fiscalização será exercida pela CONTRATANTE, através da Secretaria 

de Educação, Cultura e Esportes, a qual poderá, junto ao representante da 

CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que 

forem verificadas, as quais, se não forem sanadas de imediato, serão objeto de 

comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades 

previstas neste Contrato.  

10.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências 

relacionadas com a execução do objeto deste Contrato serão registradas pela 

CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA  

11.1. O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no 

todo ou em parte.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO  

12.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação respectiva, em resumo, do 

presente termo, na forma prevista em Lei.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES  

13.1. Os casos omissos ao presente termo, serão resolvidos em estrita 

obediência às diretrizes da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES  

14.1. À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de 

acordo com o capítulo IV, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 sem 

prejuízos do direito à rescisão do Contrato e às perdas e danos, ficando 

garantida a prévia defesa da CONTRATADA, nos termos da Lei, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela autoridade 

competente:  

I– Advertência, em caso de pequenas irregularidades na execução das 

Cláusulas Contratuais, que será aplicada através de notificação por meio de 

ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada 

estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante 

apresente justificativas para o descumprimento, que só serão aceitas mediante 

crivo da administração;  

II – Multa   

a) de 10 % (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizado, 

na hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a 

assina-lo.  

b) de 20% (vinte por cento) pela inexecução total ou parcial do Contrato, 

incidente sobre o valor do contrato em caso de inexecução total, ou parte não 

cumprida em caso de inexecução parcial.   

c) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) pelo atraso injustificado na 

entrega do objeto deste edital, sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não 

cumprida(s), por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento) do 

contrato.  

 Parágrafo único.  Entende-se por valor total do objeto da licitação o montante 

dos preços totais finais oferecidos pela licitante após a etapa de lances, 

considerando o objeto que lhe tenham sido adjudicados.  

 III – Suspensão temporária e a Declaração de Inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, que serão cominadas nas condições 
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definidas pela CONTRATANTE, em caso de faltas graves ocorridas na vigência 

do Contrato, apuradas em processo administrativo que assegure ao acusado o 

direito prévio da citação e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes.  

14.2. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos 

termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

14.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, porém 

moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a 

CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 

seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.  

14.4. As multas previstas no subitem II deverão ser recolhidas através do DAR 

(Documento de Arrecadação) em uma das agências Bancárias credenciadas 

pela Prefeitura de Serra Alta, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 

partir da notificação, em favor da Prefeitura. Essa notificação ocorrerá através 

de competente notificação expressa.  

14.5. A aplicação das multas aqui referidas independerá de qualquer 

interpelação, notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do 

ato, fato ou omissão que tiver dado causa à notificação extrajudicial.   

14.6. A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta 

cláusula, se admitidas às justificativas apresentadas pela licitante vencedora, 

nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, 

“caput”, da Lei nº 8.666/93.  

14.7.  Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual.  

14.8. Quando comprovada uma dessas hipóteses prevista nesta cláusula, o 

Município de Serra Alta poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o 

pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação 

de penalidades.  

14.9. Nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, se as licitantes, 

deixarem de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejarem o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do Contrato, 

comportarem-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ficar 
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impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, e poderão ser descredenciadas do SICAF, ou outros sistemas de 

cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE 

CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS. 

15.1– As partes declaram-se sujeitas às disposições contidas nas Leis 

Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, Lei Complementar nº123, de 15/12/2006, Lei Complementar nº147, de 

07/08/2014 e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código 

de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria e 

todas as suas alterações, que será aplicada em sua plenitude a execução 

deste Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: 

16.1 Para dirimir divergências sobre o presente contrato, fica eleito o foro da 

Comarca de Modelo– SC, com renuncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que possa ser. 

E, por estarem certas e ajustadas as partes assinam o presente contrato em 

duas vias de igual teor e forma com duas testemunhas abaixo identificadas. 

 

Serra Alta - SC, xx de xxxxxxxxx de 2021. 

 

RAFAEL MARIN 
Prefeito Municipal 
Contratante  

 

 

Representante Legal 

Contratada 
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Analisado e aprovado pelo Depto. Jurídico. 

 

MAURÍCIO LEONIR SONDA 
Advogado OAB/SC 54.175 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

CPF:  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 

LISTA DE ITENS – ANEXO VII 

 

ITEM 

               

           ITINERÁRIO   

Veículo/ 

Tipo/Placas 

Valor Unit. 

Km rodado 

 Valor total  

 

01 

 

 

10.120

km 

ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

01: Saída às 11:30 horas do Centro 

Municipal de Educação, passando pela 

Linha Bianchetto, residência do Sr. 

Paulinho dos Santos, Linha Sabadini 

passando pela Linha Esperança, passando 

pela residência da Família Batista, retorna, 

passando pela residência da Família 

Vicenzi, Sabadim, Celso Donida, divisa 

com o Município de Modelo e SC 160, 

retorna passando pelo Trevo da SC 160 

até Serra Alta - TOTALIZANDO 46Km 

DIÁRIOS. (Período Vespertino). Veículo 

com no mínimo 16 lugares. 

 R$ 6,10 R$ 61.732,00 

02 

 

14.080 

km 

ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

02. Saída às 11:30 horas de Serra Alta, 

passando pela Linha Baesso, Linha Nova 

Ibiaçá, Linha Nova, Linha Novo Horizonte, 

proximidades da residência do Sr. Neuri 

Hilgert, Linha Parizotto até Serra Alta - 

TOTALIZANDO 64 Km DIÁRIOS. (Turno 

vespertino ida e volta). Veículo com no 

mínimo 27 lugares. 

 R$ 5,10 R$ 71.808,00 

03 

 

4.180 

km 

ROTEIRO TRANSPORTE ESCOLAR 03: 

Saída às 6:30 da Linha Bianchetto 

passando pela Linha Ibirama, Linha 

Baesso, Trevo da SC 160, até Serra Alta - 

TOTALIZANDO 19Km DIÁRIOS. (Período 

Matutino- só ida). Veículo com no mínimo 

27 lugares. 

  

R$ 5,05 

 

R$ 21.109,00 

04 ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

04: saída às 6:45 horas da Linha Damo, 

 R$ 6,00 R$ 47.520,00 
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7.920 

km 

passando pela divisa do Município de Bom 

Jesus Do Oeste, residência da Família 

Jacoski, passando na Linha Peruzzo, até o 

Centro Municipal de Educação. Na 

sequencia passa pela Rua Presidente 

Castelo Branco, com destino a Linha 

Girelli, Linha Guaporé, Linha Grando até a 

propriedade do Sr. José Schmitz com 

retorno até Serra Alta - TOTALIZANDO 36 

km DIÁRIOS. (Período matutino e 

vespertino). Veículo com no mínimo 15 

lugares. 

05 

 

22.220 

km 

ROTEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

05: Saída às 6:15 horas da Linha 

Sertaneja, passando pela Linha Nova, 

Linha Novo Horizonte, até o Centro de 

Educação. Retorno com Saída às 11:25 

horas do Centro de Educação, passando 

pela Linha Nova, Linha Gruta, seguindo 

pela Linha Sertaneja, Linha São Luiz 

passando pela propriedade do Sr. Olides 

Silveira e Neri Detoni, volta na Linha Gruta 

passando pela residência do Sr. Homero 

Silveira e Ivo Dambrós, segue pela Linha 

Sartori passando pela residência do Sr. Ori 

Massoni e Valnei Sperotto até o Centro de 

Educação. (Carrega e Descarrega). Saída 

às 17:15 horas do Centro de Educação 

passando pela Linha Nova (retorna), até 

Linha Novo Horizonte, passando na 

residência do Valnei Sperotto, Ori Massoni, 

Jardelino Antunes, Linha Gruta até São 

Luiz nas propriedades do Sr. Olides 

Silveira e Neri Detoni. TOTALIZANDO 101 

Km DIÁRIOS. (Período matutino e 

vespertino). Veículo com no mínimo 25 

lugares. 

  

R$ 5,05 

 

R$ 

112.211,00 

   TOTAL 

ESTIMADO 
R$ 

314.380,00 
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