
PREFEITURA MUNICIPAL
ITAQUI – RS

   
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÕES

Pregão Presencial n°03/2011 - Itaqui-RS

Objeto:  Constitui  objeto  da  presente  licitação  a   Contratação  de  empresas    para 
terceirização da prestação de serviços do Transporte Escolar, em regime de empreitada.

O Município de Itaqui- RS, no uso de suas atribuições legais TORNA PÚBLICO que, fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço por item, que será 
redigida  pela  Lei  Federal  N°  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  Dec.  Municipal  N°  4728/05, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal N° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 
Complementar N° 123/06 e Leis Municipais, consoante condições e especificações estabelecidas 
no presente Edital,  e para conhecimento dos interessados, que  às 8h e 30min, do dia 17 de 
fevereiro de 2011, na sala de reuniões do Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Itaqui-
RS, o Pregoeiro Oficial  do Município estará recebendo as propostas  para a  Contratação de 
empresas   para  terceirização da prestação de serviços do Transporte Escolar, em regime 
de empreitada conforme o edital de Pregão n° 03/2011,  com credenciamento, indispensável 
para a participação no certame, à realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2011 às 08 horas no 
mesmo local.

Para aquisição na íntegra do Edital, os interessados deverão efetuar pagamento de uma 
taxa no valor de R$ 10,00 (dez reais) que poderá ser depositado na conta corrente nº 7313-X, 
Agência 0271-2 do Banco do Brasil,  ou pago na Tesouraria da Prefeitura Municipal, ou ainda, 
aquisição através do site da Prefeitura Municipal no endereço eletrônico www.itaqui.rs.gov.br. Na 
hipóteses de pagamento, o comprovante deverá ser apresentado no Setor de Licitações  

                                   Itaqui-RS,  02 de fevereiro de 2011. 

    ALINE PIFFERO FERNER                          CLAUDETE LANGENDORF MACHADO
Pregoeira Oficial do Município                                        Prefeita em exercício              
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Itaqui

Setor de Licitações e Contratos

EDITAL DE PREGÃO N° 03/2011

Licitação modalidade PREGÃO N° 03/2011

Tipo da Licitação: Menor preço por item

O Município de Itaqui -RS, no uso de suas atribuições legais torna público que, fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO Presencial, do tipo menor preço por item, que será regida pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Dec Municipal nº 4728/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e Leis  Municipais,  consoante condições e especificações  estabelecidas  no presente Edital,  e  para 
conhecimento dos interessados, que às 08h 30min, do dia 17 de fevereiro de 2011, na sala de reuniões do Setor de 
Licitações na Prefeitura Municipal de Itaqui-RS,  o Pregoeiro Oficial do Município  estará  recebendo as propostas   para 
Contratação de empresas   para  terceirização da prestação de serviços do Transporte Escolar, em regime de 
empreitada.

           Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastrados no Município de 
Itaqui ou não, que apresentarem toda a documentação exigida.

                      Não poderão participar, os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de  
credores,  dissolução  e  liquidação  qualquer  que  seja  sua  forma  de  constituição,  empresas  estrangeiras  que  não 
funcionem no País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar e contratar com a Administração 
Pública.

         Os envelopes, em número de 02 (dois) contendo a proposta financeira e os documentos de 
habilitação deverão ser entregues a Pregoeiro no local, data e horário seguintes:

Local: Sala de Reuniões do Setor de Licitações na Prefeitura Municipal, situada à rua Bento Gonçalves, 335, Itaqui-RS

Data:  17 de fevereiro de 2011.

Horário: 08h30min

1. DO OBJETO

        Constitui objeto da presente licitação a prestação dos serviços de transporte escolar (ida e volta), a 
serem executados conforme especificações técnicas, anexas deste Edital nos seguintes itinerários e horários:

N° Linha KM Quantidade alunos Turno
1 Belo União/E.M. Osório Braga 196 50 M/T
2 Passo das Pedras/E.M. João Matas Solés 126 50 T
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N° Linha KM Quantidade alunos Turno
3 Granja Angico/E.M. Luis Sanchotene 142 50 M
4 Granja Butuí/E.M. João Matas 104 50 T
5 Cidade/João Matas I 98 50 T

                           1.2 – As especificações básicas dos serviços constam no Anexo I (Mapas);

                           1.3 – O número de alunos indicados nos respectivos roteiros é variável conforme mudanças nas 
matrículas escolares, bem como a critério do Executivo Municipal, poderá ser alterado o roteiro ora apresentado;
                           1.3.1 – A quilometragem citada no mapa constante no anexo I corresponde a km/dia aproximada – ida 
e volta; 
                           1.3.2- O transporte terá a duração mínima necessária ao cumprimento das exigências legais;
                           1.3.3 - Em caso de evasão dos usuários deste transporte a linha será suspensa;
                           1.3.4 - O turno poderá ser alterado de acordo com as necessidades apresentadas pelo Processo 
Educativo e/ou financeiro;
                           1.3.5 – O referido Transporte Escolar  passa a vigorar a partir da data de sua assinatura e terá seu 
término no dia 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 
quarenta e oito meses, de acordo com a Lei 8.666/93 e sempre que houver manifestação formal das partes em relação 
á continuidade do Contrato, antecipada em pelo menos (30) trinta dias.

                 1.4 – A CONTRATADA deverá colocar a disposição da Secretaria Municipal de Educação tantos 
carros quantos forem necessários para o transporte  da totalidade de alunos existentes para cada trecho contratado, 
obedecendo sempre a lotação máxima de cada veículo indicada pelo fabricante. A empresa deverá comprovar a 
disponibilidade do veículo para cada trecho que apresentar proposta.

             1.5 – A CONTRATADA deverá prestar serviço na forma ajustada;
 

                   1.5.1 - No ato da assinatura do contrato a contratada deverá apresentar o laudo emitido por 
oficina mecânica autorizada pelo DETRAN e o atestado de vistoria emitida pela comissão do transporte escolar, 
atestando suas condições de uso e trafegabilidade, bem como apresentar laudo de Transporte de Escolares 
emitido pelo CRVA e certificado de registro do respectivo veículo, comprovando sua propriedade;

1.5.1.1 – A Contratada sujeitar-se-á as vistorias regulares a serem procedidas pela Comissão de 
Transporte Escolar, antes da assinatura dos contratos;

              1.5.1.2 – A Contratada deve atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
                            1.5.2 -O serviço deverá ser executado por profissionais legalmente habilitados e designados 
pela CONTRATADA; 

1.5.3 - A CONTRATADA deve realizar o transporte em veículo com boas condições de 
funcionamento, limpeza e segurança, cabendo a esta, ressarcimento de danos pessoais ou materiais, de alunos 
ou terceiros, causados por acidente;

1.5.4 - Os veículos deverão ter ano de fabricação mínima, 1996;
                            1.5.5 - Os veículos destinados ao Transporte Escolar deverão atender as exigências do art. 136 
e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):
                            1.5.5.1 - Expedição de licença para transporte de escolares pela Comissão de Transporte 
Escolar;
                            1.5.5.2 - Inspeção trimestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;
                             1.5.5.3 – Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, a 
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meia altura, em toda a extensão das partes lateral e traseira da carroceria, com o dístico ESCOLAR em preto;
1.5.5.4-Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo( Tacógrafo);
1.5.5.5-Lanternas  de  luz  branca,  fosca  ou  amarela,  dispostas  nas  extremidades  da  parte 
superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior traseira;
1.5.5.6-Equipamentos indispensáveis e obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN;
1.5.5.7-Cintos de segurança em número igual a lotação;
1.5.5.8-Ter no máximo 14 anos de uso e estar em ótimas condições;
1.5.5.9- Os pneus em condições de segurança;
1.5.5.10-  Sinalização  e  outros  itens  de  segurança,  todos  os  demais  equipamentos  e  itens 
nomeados pela legislação devem ser exigidos e fiscalizados.
1.5.5.11-  O  condutor  do  veículo  destinado  à  condução  de  escolares  deve  satisfazer  os 
seguintes requisitos:
1.5.5.12- Ter idade superior a vinte e um anos;
1.5.5.13 - Ser habilitado na carteira D;
1.5.5.14  -  Não ter  cometido nenhuma infração grave  ou gravíssima,  ou se  reincidente  em 
infrações médias durante os doze últimos meses;
1.5.5.15 - Ser aprovado em curso especializado nos termos da Regulamentação do CONTRAN.

                       
                       2. DO CREDENCIAMENTO

                      2.1. Para o credenciamento, os proponentes ou seus representantes legais deverão se apresentar, no ato 
de entrega dos envelopes, ao  Pregoeiro, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, dentro dos 
30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura do certame.

                     2.1.1. O credenciamento dos representantes legais far-se-á mediante a apresentação e entrega de cópia 
de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo 
sócio, proprietário ou dirigente  da empresa proponente, deverá apresentar e entregar cópia do respectivo Estatuto, 
Contrato  Social  ou  Ata  de  nomeação,  no  qual  estejam expressos  seus  poderes  para  exercer  direitos  e  assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura.

            A  documentação referida acima, poderá ser apresentada por cópia não autenticada, neste 
caso, deverá ser apresentado na oportunidade juntamente com o original ao Pregoeiro do Município, os quais serão 
recebidos condicionalmente até a verificação de sua autenticidade e veracidade, se julgar necessário.

        A  não  apresentação,  incorreção  do  documento  de  credenciamento  ou  ausência  de 
representante, não importará na desclassificação da sua proposta no presente certame. Contudo, a licitante não poderá 
apresentar lances verbais, e nem fazer qualquer manifestação em nome da mesma na sessão do pregão.

3. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
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. 3.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras e os 
documentos de habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei n.º 10.520 de 17 de 
julho de 2002, Dec Municipal nº 4728/05 e de conformidade com este Edital e seus anexos. 

3.2. No  dia,  local  e  hora  marcados,  antes  do  início  da  sessão  pública,  os  interessados  devem 
comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e, para a prática dos 
demais atos do certame, conforme especificado no item 2 deste Edital, momento em que serão credenciados.

3.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos proponentes além dos 
credenciados, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo as propostas financeiras e os documentos de 
habilitação, juntamente com a declaração avulsa de que trata o item ‘6.2.7.3’ da habilitação.

 3.4. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as  propostas financeiras, sendo feita sua 
conferência e posterior rubrica.

4. DA PROPOSTA FINANCEIRA

4.1. A proposta financeira deverá ser apresentada no local, dia e hora determinados no preâmbulo 
deste Edital, em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo na sua parte externa:

Envelope 1: 

AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
PREGÃO Nº 03/2011
ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA FINANCEIRA 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

4.2. A proposta financeira deverá ser apresentada em observância às seguintes exigências:

4.2.1. Ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras grotescas ou entrelinhas, se possível 
em papel  timbrado do proponente e redigida com clareza em língua portuguesa,  datilografada ou impressa, salvo 
quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, 
pelo proponente ou seu representante legal.

4.2.2. Indicar  nome ou razão social  do proponente,  endereço completo,  telefone,  fax e endereço 
eletrônico (e-mail),  este último se houver,  para contato,  bem como: nome, estado civil,  profissão, CPF, Carteira de 
Identidade, domicílio e cargo na empresa.
 

4.2.3. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação.

4.2.4. A proposta financeira deverá:
 

4.2.4.1. Ser apresentada com cotação de preços, observado o objeto definido neste Edital e seus 
anexos, em moeda corrente nacional (R$), expressos em algarismos e por extenso, somente com dois dígitos após a 
virgula em caso de centavos, nas propostas que contiverem mais de dois dígitos após a virgula, serão considerados 
apenas dois dígitos após a virgula;

4.2.4.2. conter preço total do objeto  acompanhado de sua expressão por extenso.

4.2.4.3. quaisquer  tributos,  custos  e  despesas  diretos  ou  indiretos  omitidos  da  proposta  ou 
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incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, 
a esse ou qualquer título, devendo o veículo respectivo ser fornecido ao Município sem ônus adicionais; 

4.2.4.4. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

4.2.4.5.  ser apresentada conforme modelo constante no anexo IV do presente Edital. A não 
apresentação da proposta em conformidade com o modelo ensejará sua desclassificação, caso comprometa 
seu perfeito entendimento ou contenha condições contrarias àquelas fixadas no presente Edital e seus anexos, 
observado o disposto no item 4.4.

4.3. A apresentação  da  proposta  implicará  na  plena  aceitação,  por  parte  do  proponente,  das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

4.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1. Serão proclamados classificados pelo Pregoeiro, o proponente que apresentar a proposta de 
menor preço, de acordo com o objeto deste Edital e seus anexos, utilizando como critério de julgamento para auferir os 
preços excessivos, os praticados pelo mercado, e as propostas com preços superiores e sucessivos até 10% 
relativamente àquela proposta ou, quando não forem classificadas no mínimo 3 (três) propostas dentro do percentual 
especificado, as 3 (três) melhores propostas escritas, independentemente dos valores oferecidos.     

5.1.1. Aos  proponentes  proclamados,  por  item,  conforme  subitem  anterior  (5.1.),  será  dada 
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.

5.1.2 Pregoeiro  convidará  individualmente  as  licitantes  classificadas,  de  forma  seqüencial,  a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em ordem decrescente de 
valor.

5.1.3  A desistência em apresentar lances verbais, quando convocado pelo Pregoeiro,  implicará na 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo mesmo, para efeito 
de classificação final das propostas para o item em disputa. 

5.2. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 10 - Das sanções Administrativas, deste Edital.

5.3. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, definidas no objeto deste Edital e seus 
anexos, exclusivamente pelo critério de menor preço por item, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto 
e valor da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

5.4. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação do licitante que a tiver formulado, para verificar o atendimento às exigências para habilitação previstas neste 
Pregão, salienta-se ainda, que as etapas  propostas e habilitação são classificatórias.

5.5. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.
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                 5.6. Os licitantes deverão concorrer para o objeto se efetivamente puderem contratar, sendo que uma 
vez julgados vencedores deverão contratar na sua integralidade, sob pena de perda do direito à contratação.

                    5.7. Se a oferta não for aceitável  ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias,  o 
Pregoeiro  examinará  as  ofertas  subseqüentes,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  à  habilitação  do 
proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou a sua proposta, ficando resguardada a possibilidade de 
negociação direta do Pregoeiro com o licitante vencedor, objetivando auferir menor preço, à interesse da Administração.

5.8. Da Sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela comissão de apoio e pelos proponentes presentes.

5.9. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e 
seus anexos, a proposta será desclassificada.

                      5.10. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta. Já em divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo 
Edital e em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão às primeiras.

                      5.11. Será retido na fonte o ISS (Imposto Sobre Serviços), no percentual de 3% (Três por cento) do 
pagamento a ser efetuado sobre os serviços ao contratado, conforme artigos 67 e 68 do Código Tributário Municipal, se 
a empresa não for optante  do simples nacional.

6. DA HABILITAÇÃO

6.1.Os  documentos  de  habilitação  deverão  ser  entregues  em  envelope  individual,  devidamente 
fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado abaixo:

Envelope 2:
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
PREGÃO N.º 03/2011

ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)

6.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar do certame:
Para Pessoas Jurídicas:

6.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

6.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.2.1.2. Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  para  as 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição 
de seus administradores;

6.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício;

6.2.1.4. Decreto de autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

6.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal:

6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso;
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6.2.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicílio ou sede do 
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

6.2.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal  (CND da dívida ativa da União e da 
Receita Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do proponente, na forma da lei;

6.2.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

6.2.2.5. Comprovante, de opção pelo simples nacional, ou declaração de Tec. Contábil ou Contador.

 6.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
                    

 6.2.3.1.  Balanço patrimonial  e demonstrações contábeis  do último exercício  social,  já exigíveis  e 
apresentados na forma da lei;

Observações: É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

6.2.3.2. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, não superior a 30 (trinta) dias da data designada para apresentação do documento;

                            6.2.4.Relativos à Qualificação Técnica:

6.2.4.1.Comprovação  de  disponibilidade  de  carro  de  transporte  de  passageiros  mediante  o 
fornecimento de relação explícita do veículo exigido para a realização dos serviços, possuindo capacidade suficiente 
para transportar os alunos com segurança e comodidade, ajustado às exigências do Código Nacional de Transito, 
adequado às condições estabelecidas na minuta contratual;

6.2.4.2.  Comprovação da disponibilidade de profissional habilitado para a realização do transporte, 
devendo a licitante  declarar formalmente  (anexar documento) que este possuirá carteira de habilitação e curso de 
especialização nos termos das resoluções n° 55 e 57 do CONTRAN.

                         6.2.5. Da Documentação Exigida:

           Para pessoas físicas (Condutores Autônomos):

                a) Carteira de identidade;

                b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas da Secretaria da Receita Federal;

               C)Prova de inscrição junto ao INSS;

               d)Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município de seu domicílio;

      e) Prova  de  que  possui  Carteira  de  Habilitação  e  curso  de  formação de  condutores  compatíveis  com a 
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legislação vigente;

  f) Declaração de disponibilidade dos veículos necessários à prestação dos serviços;

  g) Certidão negativa de execução patrimonial;

            h) Declaração da capacitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 
satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora licitado, em características, quantidades e prazos;

i) Certidão Negativa de registro de distribuição criminal,  relativamente aos crimes de homicídio, estupro e 
corrupção de menores.

6.2.6. - A documentação necessária para cadastro poderá ser substituída por Registro Cadastral emitido 
por qualquer outro órgão ou entidade pública, desde que esteja em conformidade com o disposto na Lei n° 8666/93, 
exceto quanto aos previstos nos itens 6.2.2.1, 6.2.2.3, 6.2.2.4 e 6.2.3.2.

6.2.7. Disposições Gerais da Habilitação:

         6.2.7.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original (que, nesse 
caso, ficarão retidos), ou em cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou 
em  cópias  simples,  desde  que  acompanhadas  dos  originais  para  conferência  e  autenticação  administrativa  do 
Pregoeiro;

       6.2.7.2. As empresas cadastradas na Prefeitura ficarão dispensadas de apresentar  os documentos 
relativos  à  habilitação  jurídica,  qualificação  econômico-financeira,  exceto  os  itens  6.2.2.1,  6.2.2.3,  6.2.2.4  e 
6.2.3.2,desde que apresentem cópia autenticada do CRC – Certificado de Registro Cadastral -, com prazo de validade 
vigente, inclusive para os documentos nele contidos, ficando-lhes assegurado o direito de apresentar a documentação 
que não se encontra atualizada (com data de validade em vigência), na própria sessão, devendo, em qualquer caso 
estando  ou  não  cadastradas,  apresentar  declaração  que  não  incorre  em  fato  superveniente  impeditivo  de  sua 
habilitação, art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo apresentado no subitem 6.2.7.3. deste Edital.

          6.2.7.3.  O proponente cadastrado que possuir CRC da Prefeitura deverá declarar, sob as penalidades 
cabíveis,  a  inexistência  de  fato  superveniente  que  possa  impedir  a  sua  habilitação  neste  certame,  sob  pena  de 
inabilitação, conforme modelo abaixo:

DECLARAÇÃO

(nome  da  empresa)  ___________________  CNPJ______________  sediada  (endereço  completo) 
______________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para 
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores.

Loca e data _______________________.

_________________________________________________
(nome e número da Cart. De Identidade do Declarante
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6.2.7.4. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

6.2.7.5. A comprovação  de  regularidade  de  cadastramento  e  habilitação  parcial  no  Sistema  de 
Registro Cadastral da Prefeitura será efetuada mediante diligência do Pregoeiro no órgão competente da Prefeitura, no 
ato de exame do CRC, apresentado com a documentação.

6.2.7.6.  Serão inabilitadas as empresas que não comprovarem possuir boa situação financeira, bem 
como aquelas que não satisfizerem as demais exigências estabelecidas neste Edital de Pregão, para a habilitação.

                              7. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

7.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  o  ato  convocatório  deste  Edital,  sendo  este  prazo 
preclusivo.

7.1.2. Caberá ao Secretário Municipal da Administração decidir sobre a petição no prazo de vinte e 
quatro horas.

 7.1.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.

                       8. DOS RECURSOS

8.1. Ao final da sessão, após declaração do(s) vencedor(es) do certame, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e  motivadamente a intenção de recorrer, fato este que será registrado em ata, quando lhe será 
concedido  o prazo de 3 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente,  sendo-lhes assegurada vista em balcão imediata dos autos e cópia dos mesmos, 
mediante o pagamento de taxa de valor não superior ao cobrado pelo mercado para cada cópia reprográfica.

8.2. O  recurso  contra  decisão  do  Pregoeiro  não  terá  efeito  suspensivo  e  será  apreciado  pelo 
Secretário Municipal da Administração.

8.3. O  acolhimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insusceptíveis  de 
aproveitamento.

8.4. A falta de manifestação motivada do licitante ao final da sessão, importará a decadência  do prazo 
para recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

8.5.  Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 
Secretaria Municipal da Administração, na Sala da Comissão Licitações, à rua Bento Gonçalves, 335, Itaqui (RS).

8.6. Em caso de recurso o Sr. Pregoeiro poderá suspender a adjudicação do objeto ao vencedor, até a 
decisão do mérito do recurso.

8.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao(s) 
licitante(s) vencedor(es).
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                          9. DOS PRAZOS

                      9.1 - Esgotados todos os prazos recursais,  a Administração no prazo de 05 (cinco) dias, convocará o 
vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

                    
                 9.2 - Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no 
valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato e mais suspensão temporária  da participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 03 (três) anos.

9.3 -  O Contrato tem vigência no exercício deste ano, ou seja, até o dia 31 de dezembro de 2011, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de (48) quarenta e oito meses , de acordo com a 
lei 8.666/93. 

                         10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

                         10.1. Se o proponente vencedor recusar-se, injustificadamente, a manter o preço ofertado, a sessão 
será  retomada  e  os  demais  proponentes  convocados,  na  ordem  de  classificação,  podendo  o  pregoeiro  negociar 
diretamente  com  o  proponente  para  que  seja  obtido  preço  melhor,  sujeitando-se  o  proponente  desistente  às 
penalidades seguintes, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis:

10.1.1. Multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor que seria objeto da contratação.

10.1.2. O proponente que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com o Município e, será descredenciado do Sistema de Registro Cadastral da Prefeitura, 

pelo prazo de 3 (três) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações l

                         11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
           
                       11.1. O pagamento será efetuado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Itaqui, mensalmente, conforme 
laudo da Secretaria.

                 11.2. para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das 
contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço e ainda, da guia de ISS 
(Imposto Sobre Serviços) referente a retenção sobre o valor do serviço;

                        11.3. serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

        11.4. o reajuste do objeto do contrato será realizado anualmente, através do IPCA (Índice de Preços ao 
consumidor Amplo), e em caso de inexistência deste, por outro índice oficial utilizado pelo Governo Federal.  

                        12. Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte  dotação 
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orçamentária conforme Processo  87441/2011:

Órgão 06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade 03           Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE
Proj./Ativ. - 2045 – Transporte Escolar 
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Reduzido – 1169-0
Proj./Ativ. - 2046 – Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Reduzido – 1175-4
Proj./Ativ. - 2119 – Transporte Escolar Estado
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Reduzido – 1414-1
Proj./Ativ. - 2120 – Transporte Escolar - PNATE
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Reduzido – 1415-0
Unidade 04                 Ensino Fundamental - FUNDEB
Proj./Ativ. - 2055 – Transporte Escolar 
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Reduzido – 1214-9
 

                      13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

                       13.1. O presente Edital e seus anexos, bem como, a proposta do proponente vencedor, fazem parte 
integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

13.2. Fica assegurado ao Município, Poder Executivo, o direito de, no interesse da Administração, 
anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na 
forma da legislação vigente.

13.3. Após  a  homologação  do  resultado  do  Pregão,  o  proponente  vencedor  será  convocado  por 
escrito, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, na forma de minuta apresentada no anexo 
III, adaptada à proposta vencedora.

13.4. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Secretaria Municipal da Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.5. Os  proponentes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

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

13.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e 
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local  aqui  estabelecidos,  desde que não  haja  comunicação da  Secretaria  Municipal  da  Administração  e  Setor  de 
Licitações em contrário.

13.8. Acompanham este Edital os seguintes anexos: 

13.8.1. Anexo I - Minuta contratual;
13.8.2. Anexo II – Modelo de proposta financeira (com Planilha de Custos);
13.8.3. Anexo III – Especificações básicas dos serviços (mapas);
13.8.4. Anexo IV – Planilha de custos (Orçamento Estimado).

13.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
se incluirá o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais.

13.10. O desatendimento de exigências formais  não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 
realização da sessão pública de pregão.

13.11. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o 
texto original,  reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,  exceto quando, inqüestionavelmente,  a alteração não 
afetar a formulação da proposta.

13.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação e os princípios jurídicos que regem as licitações.

13.13. Qualquer  pedido  de  esclarecimento  em  relação  a  eventuais  dúvidas  na  interpretação  do 
presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhados ao Secretário Municipal da Administração ou ao Setor de 
Licitações, por escrito, até 2 (dois) dias úteis antes do prazo estipulado para início do certame, na Secretaria Municipal 
da Administração ou por meio do Fax: (0**55) – 3433-2323.

13.14. Fica eleito o Foro de Itaqui para dirimir controvérsias resultantes do presente Edital.

           Itaqui (RS),  em 02 de fevereiro de 2011.

Claudete Langendorf Machado
                                                                                      Prefeita em exercício

De  acordo  com  o  cronograma  de  pagamento 
constante no edital e na minuta contratual.

Jorge Hamilton Landarini Berro
Secretário Municipal da Fazenda.
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ANEXO I – Minuta de Contrato – PREGÃO 03/2011

MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR N.º......./2011.

Contrato para prestação de serviços de transporte escolar que entre si 
fazem o MUNICÍPIO DE ITAQUI e a empresa .... 

MUNICÍPIO DE ITAQUI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, doravante denominado 
simplesmente MUNICÍPIO,  inscrito no C.N.P.J.  sob nº 88.120.662/0001-46,  neste ato representado pela  Sra.  Vice-
Prefeita  Municipal  no exercício  do cargo de Prefeita,  Claudete  Langendorf  Machado,  brasileira,  maior,  residente e 
domiciliada nesta cidade, inscrita no C.P.F. sob nº 399.305.560-87 e portador da Carteira de Identidade nº 7026349436 
e a empresa ........,  inscrita no C.N.P.J. sob nº ...... na cidade de ....., à  ....., nº .... CEP ....., neste ato representando 
por ......, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, perante as testemunhas nomeadas e firmadas, tendo 
em vista  o  processo  administrativo  nº70160/10,   Pregão  Presencial  nº  01/2010,  pactuam o  presente  Contrato  de 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, que se regerá pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente 
pela  Lei  n.  8.666/93,  Leis  Municipais  e  toda  legislação  aplicável  a  espécie  e  suas  alterações  posteriores,  cujas 
disposições aplicam-se a este contrato irrestrita e incondicionalmente a que os CONTRATANTES declaram conhecer, 
subordinando-se este contrato, ainda, as normas desta Lei e as cláusulas contratuais seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente contrato, é  a contratação de serviços de transporte escolar para os 
alunos da classe espe

N
° Linha KM Quantidade alunos Turno Valor do Km 

rodado
1 Belo União/E.M. Osório Braga 196 50 M/T
2 Passo das Pedras/E.M. João Matas Solés 126 50 T
3 Granja Anjico/E.M. Luis Sanchotene 142 50 M
4 Granja Butuí/E.M. João Matas 104 50 T
5 Cidade/João Matas I 98 50 T

Parágrafo Único - O número de alunos indicados nos respectivos roteiros é variável de acordo com as mudanças nas 
matrículas escolares, bem como, a critério do Executivo Municipal, poderá ser alterado o roteiro ora apresentado.

CLAUSULA SEGUNDA -  Pelos  SERVIÇOS constantes   neste  contrato  o  MUNICÍPIO pagará a  CONTRATADA os 
valores descritos em cada item da Cláusula Primeira, por quilômetro rodado.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fica desde já ciente da retenção do percentual de 11%(onze por cento) a ser 
efetuado na data do pagamento, com fundamento no artigo 106 , inciso II da Instrução Normativa - INSS 071 de 10 de 
maio de 2002, cuja base de calculo da retenção do INSS não será inferior a 30%(trinta por cento) do valor bruto da nota 
fiscal ou fatura;
Parágrafo Segundo -  A CONTRATADA fica desde já ciente da retenção do percentual de 03 (três por cento) a ser 
efetuado na data do pagamento, com fundamento nos artigos 67 e 68 do Código Tributário Municipal, referente ao ISS 
(Imposto sobre Serviços), sobre o valor dos serviços prestados, caso não possuir Inscrição Municipal no Cadastro de 
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Contribuintes no Municipio de Itaqui.

CLÁUSULA TERCEIRA -  Os  serviços  de  Transporte  Escolar  serão  executados a  partir  da  data  de  assinatura  do 
Contrato e terá seu término no dia 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 
até o limite de quarenta e oito meses, de acordo com a Lei 8.666/93.
Parágrafo Único - É vedada a CONTRATADA a cessão(sublocação)do presente contrato,seja a que titulo for.

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento da importância mencionada na Cláusula Segunda, será efetuado na tesouraria da 
PMI, mensalmente, conforme laudo da Secretaria.

Parágrafo único – o reajuste do objeto do contrato será realizado anualmente, na mesma data em que for firmado este 
contrato, através do IPCA (Índice de Preços ao consumidor Amplo), e em caso de inexistência deste, por outro índice 
oficial utilizado pelo Governo Federal.

CLÁUSULA  QUINTA  -  A  CONTRATADA  colocará  a  disposição  do  MUNICIPIO  tantos  veículos  quantos  forem 
necessários para a fiel execução do contrato, devendo os mesmos serem submetidos a vistoria sempre que solicitados 
pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura, sendo que todos deverão estar em perfeitas condições de segurança 
e trafegabilidade.

Parágrafo Único -  A CONTRATADA sujeitar-se-á a vistorias regulares, convocadas pela Secretaria Municipal de 
Educação e efetuadas pela Comissão Especial para Fiscalização e Vistoria do Transporte Escolar;

CLÁUSULA SEXTA - Em caso de avaria do veiculo utilizado, este deverá ser imediatamente substituído sem interrupção 
na execução do serviço, com a posterior comunicação para a Secretaria competente. 

CLÁUSULA SÉTIMA -  A CONTRATADA é  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstituir  ou  substituir,  a  suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados.

CLÁUSULA OITAVA -   A CONTRATADA é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  administração  ou  a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLAUSULA NONA - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA - Em caso de reclamatória trabalhista ou ação de indenização, na(s) qual(ais) o MUNICIPIO venha 
a  ser  condenado solidariamente  com a  CONTRATADA,  caberá  por  força  deste  contrato  o  direito  de  regresso  ao 
MUNICIPIO que, inclusive, poderá se ressarcir do valor a que for condenado a pagar, em verbas porventura a serem 
pagas  a  contratada,  ressalvado  os  valores  para  pagamento  dos  funcionários  da  CONTRATADA  devidamente 
comprovados. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - O não cumprimento das obrigações aqui assumidas sujeitará a CONTRATADA ao 
pagamento de multas permitidas pela lei  nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - As multas serão aplicadas a critério  do MUNICIPIO,  atendendo a gravidade da 
infração  até  o  valor  máximo  de  10%(dez  por  cento)  do  valor  do  contrato  em  cada  caso,  deduzindo-se  o  valor 
correspondente do pleno ressarcimento dos danos respectivos, juros e correção monetária sobre esse ressarcimento .

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -O MUNICIPIO não será responsável por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculadas a execução do presente contrato, bem como por qualquer dano de 
indenização a terceiros em decorrência de atos da contratada, seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Constitui motivo para rescisão deste contrato os previstos nos artigos 77 a 80, da lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, além dos elencados nas alíneas abaixo:
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O não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos constantes no presente instrumento;
a paralisação do serviço sem justa causa ou prévia comunicação à Secretaria Municipal de Educação;
razões  de  interesse  público,  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,  justificadas  e  determinadas  pela  máxima 
autoridade administrativa do Município, e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - O MUNICIPIO poderá cobrar judicialmente os valores correspondentes às importâncias 
decorrentes da imposição de penalidades, decorrentes do inadimplemento do presente contrato, caso o MUNICIPIO 
tenha de recorrer aos meios judiciais para haver o que lhe foi devido, além das cominações previstas neste instrumento 
ficará a CONTRATADA sujeita ao pagamento da pena convencional de 10%(dez por cento), juros de mora de 1%(um 
por cento) ao mês, despesas de processo, correção monetária e honorários advocatícios, estes acordados desde logo 
em 20%(vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante toda a execução do contrato,  em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - As despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade 03           Manutenção Desenvolvimento Ensino - MDE
Proj./Ativ. - 2045 – Transporte Escolar 
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Reduzido – 1169-0
Proj./Ativ. - 2046 – Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Reduzido – 1175-4
Proj./Ativ. - 2119 – Transporte Escolar Estado
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Reduzido – 1414-1
Proj./Ativ. - 2120 – Transporte Escolar - PNATE
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Reduzido – 1415-0
Unidade 04                 Ensino Fundamental - FUNDEB
Proj./Ativ. - 2055 – Transporte Escolar 
3.3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Reduzido – 1214-9

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o Foro de Itaqui/RS para dirimir  questões oriundas deste contrato,  com 

exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

 E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em três vias de igual teor e valor  para um só efeito, 
juntamente com as testemunhas abaixo.
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                                                     Itaqui, RS,  ... de ....  de  2.011.

            
MUNICÍPIO DE ITAQUI

Claudete Langendorf Machado
Prefeita em exercício

                         

                                                  
         

CONTRATADA

TESTEMUNHAS-______________________                   __________________________
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ANEXO II

Edital de Pregão 03/2011.

Modelo

Proposta Financeira

Empresa:

N° do C.N.J.:

1.Planilha simplificada (exemplificativa), devendo constar todas as linhas que o licitante tiver interesse:

Linha N
°

Descrição Quant. km Valor do km rodado R$

1 Belo União/E.M. Osório Braga

2 Passo das Pedras/E.M. João Matas Solés 

Obs.: O preço deve ser estabelecido por quilômetro rodado (preço unitário).

- Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, lucro e outros 
necessários ao cumprimento integral  do objeto deste Edital  e seus anexos e também quaisquer tributos,  custos e 
despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, estão inclusos nos preços,  declaro 
ainda que esta empresa atenderá a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, no tocante a prestação 
de serviços a ser efetuada;

Data:        /         / 2011

Assinatura do Representante Legal do licitante

CPF do Representante legal do licitante.
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2.Modelo Planilha especificada (exemplificativa) devendo constar todas as linhas que o licitante interesse:

Linha N
° Descrição Quant. Km Componente da 

despesa. Custo R$

1 Belo União/E.M. Osório Braga

Combustível
Pneu
manutenção
depreciação
Lubrificantes
Seguro/Licenc./IPVA
Remunerações/Obrigaç
ões Sociais
Tributos/Impostos
Lucro

Valor total do km rodado R$:
Linha N
° Descrição Quant. Km Componente da 

despesa. Custo R$

2 Passo das  Pedras/E.M.  João Matas 
Solés 

Combustível
Pneu
manutenção
depreciação
Lubrificantes
Seguro/Licenc./IPVA
Remunerações/Obrigaç
ões Sociais
Tributos/Impostos
Lucro

Valor total do km rodado R$:

Data:        /         / 2011

Assinatura do Representante Legal do licitante

CPF do Representante legal do licitante.
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Anexo III 

- ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO  TRECHO/LINHA -  PregãoN.º03/2011
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Edital de Pregão 03/2011.

ANEXO IV – Mapa de Custos Orçamento Estimado
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