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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTR ATAÇÃO
ESPECIALIZAD A
SERVIÇOS DE
PÚBLICO.
Referência:

DE
EMPRESA
PAR A PRESTAÇÃO DE
TR ANSPORTE COLETIVO

Dispensa de Licitação nº 045/2020.
Processo nº 5.690/2020.

O Setor de Licitações vem, através deste, solicitar proposta para a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de Transporte Coletivo
Público no Município de Itaqui/RS .
1. Objeto. Constitui objeto da presente contratação a prestação de serviço de
Transporte Coletivo Urbano , conforme descrição abaixo:
Item

Descrição

Valor Máximo

01

Linha Unipampa/Vila Nova

R$ 8,98/km.rodado

02

Linha Promorar

R$ 8,17/km.rodado

2. As propostas (conforme modelo – Anexo III) deverão ser apresentadas e/ou
enviadas à Comissão de Licitações até as 11 h do dia 11 de Setembro de
2020 .
3. Da documentação de habilitação a ser exigida da vencedora :
3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) registro comercial no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado,
acompanhado
de
documento
comprobatório
de
seus
administradores, no caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada – EIRELI;
c) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser participante
sucursal, filial ou agência;
d) inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores, no caso de sociedade simples;
e) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação 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
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respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764,
de 1971.
f) decreto de autorização, 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.
3.2. REGULARID ADE FISC AL
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
constando Objeto Social compatível com o objeto licitado;
b) 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;
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou
sede do licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou
sede do licitante;
e) prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
3.3. REGULARID ADE TR AB ALHISTA
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, na forma da Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.
3.4. DECLAR AÇÃO
a) Declaração Unificada (Anexo II).
3.5. QUALIFIC AÇÃO TÉCNICA
a) CRVL do (s) veículo (s) que irá (ão) realizar a (s) linha (s) ;
b) Caso o veículo não seja de propriedade da licitante, a mesma deverá
apresentar documento que comprove que está apta/autorizada à utilização do
mesmo;
c) Motorista habilitado com categoria “D”;
d) Comprovação de curso de Transporte Coletivo no motorista indicado;
e) Uma pessoa responsável pelo controle de acesso dos usuários no veículo,
“cobrador”, que deverá:
– Ser maior de dezoito anos;
– Apresentar certidão negativa do registro de distribuição criminal relativa
aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, emitido
nos últimos dez dias.
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4. Dotação Orçamentária. As Despesas dos serviços correrão por conta da
seguinte dotação:
Órgão:
3
Secretaria Municipal da Administração
Unidade:
1
Departamento Administrativo
Função:
4
Administração
Subfunção:
122
Administração Geral
Programa
3
Administração Geral
Proj./Atividad
Manutenção Atividades Secretaria
2013
e:
Administração
3.3.3.9.0.39.00.00.
Elemento:
Outros Serviços de Terceiros – PJ
00
Recurso:
1
Livre
Reduzido:
2991
Manutenção da Secretaria de Administração
Solicitação de Compras N° 173405.
5. Fazem parte integrante deste procedimento os seguintes anexos:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II – Declaração Unificada ;
c) Anexo III – Modelo de Proposta ;
d) Anexo IV – Mapa das Linhas:
1. Linha Promorar;
2. Linha Unipampa/Vila Nova .
e) Anexo V – Planilhas:
1. Linha Promorar;
2. Linha Unipampa/Vila Nova .
Atenciosamente,

Roseclei Veppo
P.C.L.
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