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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

 

 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 009/2017 

 

 

(enviar para o e-mail licitacaoppprainha@prainha.pa.gov.br) 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE PRAINHA. 

 

 

NOME EMPRESARIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

NOME PARA CONTATO: 

TELEFONE: FAX: 

CIDADE/ESTADO: 

E-MAIL: 

 

Recebemos, da Prefeitura Municipal de Prainha – Setor de Licitações, nesta data, cópia do 

Edital da Licitação acima identificada. 

 

Local:_________________________________ , ______ de ___________________de 2017 

 

Nome: _____________________________ 

 

RG:_____________________________ 

 

 

 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicitamos a 

Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, por 

qualquer meio que possibilite a chegada ao destinatário. 

 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Prainha, de responsabilidade de 

comunicação direta, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 

qualquer reclamação, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de referência, de sua 

publicação na Imprensa Oficial e/ou em jornal de grande circulação. 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página (www.prainha.pa.gov.br) para eventuais 

comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

 

LUCIANE CAMPOS DA SILVA 

Pregoeiro Municipal 
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E D I T A L 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2017-PMP/SEMED  

 

Tipo de Licitação: Menor preço 

Regime de Execução: Por item 

Data de abertura: 25/05/2017 

Horário: 9:00 horas 

Local: Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Prainha.  

 

A Prefeitura Municipal de Prainha, através do Pregoeiro (A) Oficial do Município, 

designado pela Portaria nº. 0188/2017-SEMAD, de 02 de Março de 2017, torna público para 

conhecimento de todos os interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO em 

sua forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item conforme descrito neste Edital e seus 

Anexos. 

 

O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica à 

modalidade Pregão Lei Federal nº. 10.520/2002, de 17/07/2002, Decreto nº. 3.555 de 

09/08/2000, e subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93, com as devidas 

alterações, Lei Complementar 123/2006 e demais normas pertinentes, bem como as condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

1 – OBJETO 

 

Constitui objeto do presente certame CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO, DO MUNICÍPIO DE PRAINHA. 

1.1. – DO SERVIÇO  

1.1.1 O veículo / embarcação transportará os alunos do ponto inicial à respectiva escola onde 

foi matriculado e vice-versa;  

1.1.2 Cabe a Prefeitura / SEMED a determinação os pontos de cada linha;  

1.1.3 As viagens terão horários fixados compatíveis com os horários das escolas;  

1.1.4 Poderá existir alteração na quantidade de alunos transportados, bem como, nos 

quilômetros / milhas rodados e suas respectivas linhas em decorrência de novas matrículas. 

Caso haja necessidade de reestruturação das linhas, tais alterações serão efetuadas pela 

Prefeitura / SEMED, em conformidade com a Lei n.º 8.666/93, Art. 65, Parágrafo Primeiro;  

1.1.5 A Contratada deverá seguir o que dispõe a Lei Federal n.º 9.503/97 (Código Nacional de 

Trânsito), em especial o disposto nos Art. 136 a 138, com relação à segurança no transporte 

de passageiros, especialmente crianças, cabendo a Contratada toda a responsabilidade por 

quaisquer tipos de acidentes;  

1.1.6 A Contratada estará sujeita à fiscalização que poderão ser efetuadas pela Administração 

em qualquer tempo, ou também, pela CIRETRAN na vistoria geral dos veículos para que 

estejam em perfeitas condições de uso, ou outro órgão competente, obedecendo à natureza do 

serviço;  

1.1.7 Prova de compatibilidade entre os veículos e seus motoristas o que exige a lei vigente, 

em especial o disposto nos artigos 136 a 138 da Lei Federal n.º 9.503/97 (Código Nacional de 

Trânsito), bem como as normas de navegação da Capitania dos Portos. 

 

2 – LOCAL, DATA E HORÁRIO 

 

2.1. A abertura do Pregão Presencial nº. 009/2017-PMP, acontecerá às 09:00 horas do dia 25 

de Maio de 2017, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na PA 

419, Prainha / Jutuarana, km 01 – Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará. 
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3 – CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE 

Anexo I: Termo de Referência 

Anexo II: Minuta do Contrato; 

Anexo III: Carta de Apresentação da Documentação; 

Anexo IV: Carta Proposta; 

Anexo V: Declaração (Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal); 

Anexo VI: Modelo de declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

Anexo VII: Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto Ofertado; 

Anexo VIII: Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

Anexo IX: Declaração de Inexistência de Vínculo. 

Anexo X: Declaração De Cumprimento Dos Requisitos De Habilitação 

Anexo XI: Modelo de Proposta 

 

4 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1 O prazo para apresentação de impugnação ao Edital é de até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas por escrito, 

encaminhadas ao Pregoeiro Oficial da PMP, na sala do Setor de Licitações, no endereço: PA 

419, Prainha / Jutuarana, km 01 – Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará, no prazo 

mencionado;  

4.2  Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

conforme estabelecido no art. 12, § 1º do Decreto nº. 3.555/00;  

4.3 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame; 

 

5 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

5.1 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverão ser enviados, por escrito, ao Pregoeiro, 

exclusivamente na sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Prainha, até 03 

(três) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo. 

6 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.  

6.2 Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que exercem as atividades definidas no 

objeto deste certame, definidos pelo CNAE, TRANSPORTE ESCOLAR, quanto às empresas 

que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para efeito do 

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, em que deverá ser 

comprovado mediante apresentação de Declaração, nos termos do modelo que consta do 

Anexo VI deste Edital, firmada pelo representante legal da empresa, ratificando não haver 

nenhum impedimento previsto no art. 3º, § 4º, da referida lei. A não entrega desta declaração 

indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na supracitada; 

6.2.1 A declaração em questão deverá ser entregue à Equipe de Apoio do Pregoeiro logo no 

inicio da sessão de abertura, antes e separadamente dos envelopes (Proposta e Habilitação) 

exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do 

regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006. 

6.3 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas.  

6.4 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  

6.4.1 Em processo de recuperação ou em processo de falência; sob concurso de credores; em 

dissolução ou em liquidação;  

6.4.2 Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, 

ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

6.4.3 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;  

6.4.4  Estrangeiras que não funcionem no País.  
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6.4.5  É indispensável à presença do licitante ou seu representante legal até o final da sessão 

pública do pregão, estando sujeito às penalidades administrativas previstas no art. 7º da Lei 

nº. 10.520/02. 

7 – DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

7.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 

representante munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 

licitatório e, venha a responder por sua representada;  

7.2 Os documentos que instruem o credenciamento, deverão ser entregues ao Pregoeiro 

fora do envelope; 

7.3 O credenciamento entregue ao Pregoeiro deverá conter: 

a) Carteira de identidade em original e xerox, ou outro documento oficial equivalente com 

fotografia;  

b) Instrumento de procuração pública ou particular, quando necessário;  

c) Cópia do Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento Individual de Empresário, 

comprovando a legitimidade do outorgante. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 

Contrato Social ou Requerimento Individual de Empresário, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

d) Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas devendo constar na descrição 

da sua atividade econômica a prestação do serviço de Transporte escolar;  

e)  Carta de Apresentação de Documentação (Anexo III), dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõem o artigo 4º, inciso VII, da Lei nº. 

10.520, de 17 de julho de 2002, e artigo 11, inciso IV, do Decreto nº. 3555 de 08.08.2000;  

f) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo VIII);  

g) Declaração de enquadramento como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(ANEXO VI) sob pena dos efeitos do Item 6.2 do Edital; 

h)Declaração De Cumprimento Dos Requisitos De Habilitação (anexo X); 

7.4 O instrumento de procuração descrito na alínea “b” do item 7.3, acima deverá ter firma 

reconhecida, com amplos poderes para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

incluindo poderes para formular lances, em nome do proponente. 

7.5 Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma 

licitante; 

7.6 O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste Pregão; 

7.7 Os documentos do credenciamento poderão ser entregues em cópia autenticada ou cópia 

simples com a exibição do original para autenticação pela Equipe de Apoio. 

7.8 Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos 

de eventuais licitantes retardatários. 

8 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 

8.1 A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, 

dia e hora determinados no item 02, em 01 (um) envelope lacrado e rubricado no fecho, com 

as seguintes inscrições: 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO Nº. 009/2017-PMP 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

ITENS/LOTES COTADOS 

CNPJ/MF Nº. 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO Nº. 009/2017-PMP 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

ITENS/LOTES COTADOS 

CNPJ/MF Nº. 
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9– DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, 

Documentos de Habilitação, será pública e dirigida pelo Pregoeiro, na data, horário, local e nos 

termos determinados neste Edital, devendo os invólucros ser entregues lacrados da seguinte 

forma:  

9.1.1 O Envelope nº. 01 (Proposta de Preços) – Conforme item 10 deste Edital. 

9.1.2  O Envelope nº. 02 (Documento de Habilitação) – Conforme item 12, deste Edital.  

9.2 Declarada à abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

9.3 Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos documentos serão 

lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes. 

 

10 – DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº. 01) 

10.1 A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SER APRESENTADA: 

 

a) Em 01 (uma) via em papel timbrado da proponente, sem emendas, rasuras e redigidos 

com clareza, língua portuguesa; 

b) Datada, assinada e rubricada em todas as folhas pelo representante legal da licitante 

proponente; 

c) Organizada por qualquer outro meio que possibilite o deslocamento das folhas que a 

compõem, devendo ainda, estar devidamente numeradas preferencialmente no canto inferior 

direito. Não serão aceitos propostas avulsas ou fixadas por clipes. 

10.2 O ENVELOPE DA PROPOSTA TAMBÉM DEVERÁ CONTER: 

a) Carta Proposta da Licitante (Anexo IV), com nome ou razão social, endereço completo e 

número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda; 

b) Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto Ofertado (Anexo VII); 

c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo VIII); 

d) Endereço completo, telefone, número de conta corrente e endereço eletrônico (e-mail), 

fax-smile, este último se houver, para contato; 

e) Preço unitário e total, em algarismo e por extenso para os bens descritos no item 02, do 

Termo de Referencia (Anexo I), sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que 

induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

f) Prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

h) Expressa manifestação de inclusão no preço ofertado de todos os impostos, taxas, despesas 

de transporte, seguro, carga e descarga, bem como quaisquer outras despesas relacionadas 

com a o fornecimento proposto. 

i) Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre 

os expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último. 

j) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 

pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o serviço ser executado sem ônus 

adicionais; 

l) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 

seus Anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 

o julgamento e, ainda, proposta que apresente valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de 

valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

m) Considera-se preço manifestamente inexequível aquele em que não seja demonstrado sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos de insumos são coerentes 

com os de mercado. 

n) Em havendo dúvidas quanto à exequibilidade do preço proposto poderá ser exigida da 

licitante vencedora a apresentação de planilha de composição de preços. 

o) Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, 

aquele que estiver acima do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo 

médio verificado pelo Setor competente da administração. 
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p) O custo máximo estimado para a Prestação do serviço mensal é de R$ 414.018,77 

(quatrocentos e quatorze mil, dezoito reais e setenta e sete centavos), totalizando um valor 

Global de R$ 2.369.180,22 (dois milhões trezentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta reais 

e vinte e dois centavos). O valor contratado relativo à prestação do serviço citado ao norte, 

previsto nesta licitação, não poderá ser superior ao valor orçado pelo Município, conforme 

vedação prevista no Inciso II do Art. 48 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

q) As propostas deverão, obrigatoriamente, sob pena de desclassificação parcial ou total, 

descrever por completo e de forma clara as Especificações do serviço para: 

 Transporte escolar Terrestre, incluindo a marca, modelo, numero máximo de 

passageiros transportados, ano de Fabricação e itens de segurança obrigatório; 

 Transporte escolar marítimo/ fluvial, incluindo tipo de embarcação, numero 

máximo de passageiros transportados, marca, ano de fabricação e itens de 

segurança obrigatório; 

r) Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de percentual dos serviços, ou em caso 

da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma 

do art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 

podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

1- Questionamento junto à proponente para apresentação de justificativas e comprovações em 

relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

2- Pesquisas em órgão público ou empresas privadas; 

3- Verificação de outros contratos que o proponente mantem ou manteve com a Administração 

(s) publica ou com a iniciativa privada; 

4 -  Verificação de notas fiscais dos serviços executados pela proponente;  

5-  Pesquisa de preços com prestadores de serviço semelhante ao do objeto deste edital. 

6- Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, estadual ou Municipal; 

7- Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o 

proponente disponha para a contratação dos serviços, objeto deste certame; 

8-  Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

 

s) As empresas deverão ainda apresentar, dentro do envelope nº 01, uma via em arquivo 

eletrônico – CD, DVD ou PEN DRIVE - da Proposta Financeira e demais documentos constantes 

do envelope nº 01, em formato PDF, com a finalidade de facilitar a análise da referida 

documentação e encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios, com assinatura digital 

pelo responsável da empresa. 

 

10.3 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA CONSOLIDADA 

 

a) A (s) empresa (s) arrematante (s) deverão apresentar no prazo de 48(quarenta e oito) 

horas a proposta definitiva com os preços dos itens arrematados. A não entrega da proposta 

pela licitante incidirá na desclassificação da mesma e na imediata convocação da segunda 

colocada, na ausência desta convocar-se-á a próxima. 

  

11– DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

 

11.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com 

duração mínima de 15 (quinze) minutos. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, 

estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos 

participantes no certame. 

11.1.1 O julgamento da proposta será efetuado pelo critério menor preço por item, sendo 

classificada pelo Pregoeiro a licitante que for aprovado pela analise técnica, item 8.1, e 

apresentar proposta de preços em consonância com o item 10 e que apresentar proposta com 

menor preço, e as demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10 % (dez 

por cento) superior àquela de menor preço. 

11.1.2 Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do 

item 11.1.1, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três 

propostas. 
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11.2 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 

proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 

decrescentes. 

11.2.1 Os lances deverão ser formulados a partir da menor proposta apresentada. 

11.3 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes no item 17 deste Edital. 

11.4 O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 

demais, em ordem decrescente de valor. Não será permitida consulta externa, via 

telefone, por parte dos licitantes, que deverão ser desligados no inicio do certame. 

11.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

11.6 - Em cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, 

para as microempresas e empresas de pequeno porte, será observada o seguinte: 

11.6.1 Nas licitações, será segurado, como critério de desempate, preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte; 

11.6.2 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à 

proposta mais bem classificada; 

11.6.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecidos no caput deste item, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta; 

11.6.4 Ocorrendo o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

11.6.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento 

dos lances, sob pena de preclusão; 

11.6.6 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem 12.6.4 Serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 

na hipótese do subitem 12.6.2 na ordem de classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

11.6.7 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no disposto do item acima o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

11.6.8 O disposto nos subitens 12.6.4 e 12.6.6 somente se aplicarão quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

11.6.9 As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, 

acrescentarão à sua forma ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa de 

Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo 

facultativa a inclusão do objeto da sociedade (art. 72, da Lei 123/2006). 

11.7 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

11.8 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

11.9 Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em 

conta o critério de menor preço, sendo declarado vencedor aquele que apresentar, após os 

procedimentos previstos neste Edital, o menor preço sobre a menor proposta formulada antes 

da fase de formulação dos lances. 

11.10 Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, a proposta será desclassificada e o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta válida. 

11.11 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 

sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, 

ou ainda os manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado. 

11.12 No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará 
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todas as licitantes para no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas 

escoimadas das causas de sua desclassificação, conforme previsto no artigo 48, §3º da Lei nº. 

8.666/93. 

11.13 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus 

Anexos. 

11.14 Nas situações previstas nos itens 11.5 e 11.7, a Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

11.15 Caso a vencedora concorde em efetuar um abatimento no preço, a mesma deverá 

apresentar nova proposta de imediato, alterando a proposta original no final da sessão. Para 

isso deverá o licitante trazer cópia da proposta em pen drive para possibilitar seu ajuste de 

imediato ao último preço proposto, registrado em ata ou apresentá-la devidamente alterada no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do encerramento da sessão; 

11.16. Em cumprimento ao artigo 43, da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, será observado: 

11.16.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

11.16.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame e adjudicado o objeto a seu favor, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas, com efeito, de negativa. 

11.16.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 

da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 

a licitação. 

11.17 Caso a licitante vencedora desatenda às exigências de habilitação, o pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a 

aceitabilidade da proposta e o atendimento das exigências de habilitação, até que uma licitante 

cumpra as condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando 

constatado o desinteresse das demais licitantes na interposição de recursos.  

11.18 Da reunião lavrar-se-á ata, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 

ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitante(s) 

vencedor (es). 

 

12 – DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 02) 

12.1 OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVERÃO SER APRESENTADOS: 

a) Encadernados ou por qualquer meio que não possibilite o deslocamento/retirada de 

documentos. Não serão aceitos documentos avulsos ou fixados por clipes. 

b) Todos os documentos deverão estar rubricados e numerados preferencialmente no canto 

inferior direito; 

 

12.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 
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f) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 

Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio – DNRC; 

g) Decreto de autorização, devidamente publicado, 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; 

h) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

i) RG e CPF dos sócios; ou documentos com foto; 

 

12.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no CNPJ vigente na data de abertura desta licitação; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único 

do art. 11 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, vigente na data de abertura desta licitação; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal vigente na 

data da abertura desta licitação; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa, Positiva, 

com efeito, de Negativa ou de Regularidade Fiscal da sede da Licitante vigente na data de 

abertura desta licitação; 

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa ou da 

Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município da sede do Licitante, vigente na data 

de abertura desta licitação. 

 

12.4 REGULARIDADE TRABALHISTA 

a) Certidão negativa de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com 

efeitos de Negativa. As certidões poderão ser obtidas através de sistema eletrônico junto à 

internet, ficando a aceitação condicionada a confirmação de sua validade por parte do 

Pregoeiro e Equipe de Apoio. Considera-se positiva com efeitos de negativa a certidão de que 

conste a existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha 

sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de 

seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

 

12.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor do Juízo da 

sede da empresa. 

b)Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da 

apresentação da proposta. 

b.1) Juntamente com o balanço patrimonial deverá ser apresentada declaração do contador, 

assumindo responsabilidade pelas informações do balanço, com o respectivo CRC. 

b.2) Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação 

pela assembleia geral ordinária, registrada na Junta Comercial. Fica dispensado esta exigência 

para pessoa física e Associação ou Cooperativa, sendo dos últimos, exigido a prestação de 

contas do último exercício financeiro assinado pelo contador. 

b.3) Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ESTAS NÃO 

ESTARÃO DISPENSADAS DE APRESENTAR BALANÇO PATRIMONIAL, ESTÃO 

DISPENSADAS APENAS DE APRESENTA-LOS REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL 
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COMPETENTE, conforme artigo 31, inciso I da Lei 8.666/93, acompanhada da 

Declaração simplificada para os registros e controles das operações realizadas (DEFIS) e 

Declaração formal do contador informando o seu enquadramento no Super Simples Nacional, 

com o respectivo CRC; 

b.4) A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices, como 

condição para a habilitação: 

ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 

ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 

GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 

ONDE: 

 

ILC= ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

GE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

ATIVO TOTAL 

 

OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória 

de cálculos assinada pelo contador responsável pelo balanço, para posterior verificação pela 

Comissão. 

12.5.1 A empresa que possuir CRC expedido pelo Município de Prainha, que possua 

validade de até 90 (noventa) dias, estará dispensada de apresentar os documentos 

elencados nos subitens 12.2 e 12.3, exceto as alíneas c e d do item 12.3 (Certidão do 

INSS e FGTS), será assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar a documentação 

atualizada para a regularização na própria sessão e aos demais licitantes o direito de acesso 

aos dados neles constantes.  

12.6 O CRC obtido através da internet não substitui os documentos enumerados nos Art. 29 

III e IV, 30 e 31 da Lei nº. 8.666/93, devendo o licitante, a quando de sua apresentação, 

exibir a documentação referida nos dispositivos acima para conferência pela comissão. 

 

12.7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.7.1 - Os licitantes deverão apresentar no mínimo um atestado de capacidade técnica, para 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que atestem à qualidade técnico - 

operacional dos serviços / similares aos do objeto desta licitação – prestadas à declarante pela 

licitante; 

Obs: O Atestado deverá ser especifico para o serviço, considerando a peculiaridade do serviço: 

Transporte Escolar terrestre, para as rotas terrestres – Atestado de Capacidade Técnica 

que prestou serviço de transporte escolar terrestre, conforme legislação do DETRAN; 

Transporte Escolar Fluvial, para as rotas Fluviais - Atestado de Capacidade Técnica que 

prestou serviço de transporte escolar marítimo/fluvial, conforme legislação da Capitania dos 

Portos.  

 

12.7.2 – Os atestados deverão estar acompanhado de documentação necessária a 

comprovação da legitimidade do atestado, podendo ser: copia do contrato, copia de Nota 

Fiscal devidamente atestado ou documento equivalente que deu suporte a contratação, 

contendo, endereço telefone da contratante e local onde foram prestados os serviços; 

1- No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados 

aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 

Proponente. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 

Proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa Proponente, ou que tenham 

pelo menos uma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa Proponente;  

12.7.3 Os atestados e/ou certidões deverão ser assinados por servidor ou funcionário 

competente que exerça a chefia, gerência, direção, supervisão ou coordenação do setor que 

usufruiu o objeto que se atesta, com indicação do nome completo e cargo/função; 
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12.7.4  Alvará de Funcionamento da empresa; 

12.7.5 Apresentar declaração própria do licitante que possui estrutura e condições para 

fornecer o objeto hora licitado em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus 

anexos; 

 

12.8 OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

a) Declaração do Anexo V; 

b) Declaração de Inexistência de Vínculo, anexo IX; 

c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do 

artigo 32 §2º da Lei 8.666/93; 

d) Declaração da licitante de que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as 

informações para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

e) Declaração da licitante, sob as penas da Lei, de que observará rigorosamente os prazos do 

instrumento contratual ou outros instrumentos hábeis que poderá manter com o Município; 

f)  Declaração da licitante de que os documentos apresentados são fiéis e verdadeiros; 

g) Declaração da licitante de que não está impedido de contratar com o Poder Público, em 

atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516 de 15 de março de 2010; 

 

0bs:  Os modelos das declarações solicitadas da letra A até letra G, ficam a critério da licitante 

sua formatação, desde que não seja alterado o seu teor e de acordo com a solicitação acima 

referendado. 

12.8 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial (inclusive o ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA), exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

12.10 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contratar 

qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, poderá o pregoeiro considerar INABILITADO; 

12.11 Os documentos deverão ser validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como 

validos, no caso de omissão, os emitidos a menos de 90 (noventa) dias. 

12.12 Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem 

de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

12.3 No caso de Inabilitação de todas as empresas vencedoras do item cotado, o Pregoeiro 

convocará todas as licitantes para no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas 

documentações escoimadas das causas de sua desclassificação, conforme previsto no artigo 

48, §3º da Lei nº. 8.666/93. 

 

Obs: As empresas deverão ainda apresentar, dentro do envelope nº 02, uma via em arquivo 

eletrônico – CD, DVD ou PEN DRIVE - da Documentação de Habilitação e demais documentos 

constantes do envelope nº 02, em formato PDF, com a finalidade de facilitar a análise da 

referida documentação e encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios, com 

assinatura digital pelo responsável da empresa. 

 

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

13.1 A Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, 

também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

13.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e Anexos. 

13.3 Se a licitante desatender às exigências habilita tórias, o Pregoeiro examinará a oferta 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 

certame.  

13.4 Os documentos exigidos deverão estar com prazo de validade vigente, e poderão ser 

apresentados em cópia autenticada por qualquer meio, ou apresentadas às cópias na sessão 
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pública para autenticação pelos membros da Equipe de Apoio, à vista dos originais. 

13.5 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com 

data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação 

das propostas.  

13.6 após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro 

rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.  

13.7. Os documentos extraídos por via internet terão seus dados conferidos pela Equipe de 

Apoio perante o site correspondente. 

 

14 - DOS RECURSOS 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 

a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação das razões do recurso, que deverá ser encaminhado ao Pregoeiro no endereço 

indicado no item 3.1., ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as 

contrarrazões, em igual número de dias após decorridos o prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos Autos.  

14.2 A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará em decadência do 

direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

14.3 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

14.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço 

constante no item 3.1., nos dias úteis no horário de 08:00 às 13:00 horas. Não serão 

reconhecidos os recursos interpostos, enviados por e-mail e vencidos os respectivos prazos 

legais. Devendo o protocolo ser efetuado na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

 

15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias:  

 
ÓRGÃO: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL – 0301 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRAINHA. 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – 12.361.0007.2.021.0000 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – 12.361.0007.2.081.0000 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL – 
FUNDEB 40% 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – 12.365.0007.2.085.0000 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 
40% 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

16.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas, e no caso de suspensão de licitar, o 

licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no 

edital e no contrato e das demais cominações legais.  

16.3 O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a Licitante às 

seguintes sanções, quando for o caso:  

16.4     I. Advertência; 

II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município; 

III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota 

de empenho, pelo atraso da entrega do material; 

IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
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com a Administração por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

16.4 Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.  

16.5 As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso 

fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da Licitante, devidamente comprovada perante a 

Entidade de Licitação. 

16.6 As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no Termo de 

Contrato, parte integrante deste Edital. 

 

17 – DA ADJUDICAÇÃO 

17.1 - PARECER TÉCNICO - Para efeito de adjudicação deste Pregão, se necessário, a 

Pregoeira encaminhará o processo à Secretaria Municipal de Educação, a fim de que sejam 

emitidos Pareceres Técnicos referentes à proposta vencedora, podendo, se julgar necessário, 

solicitar Composição de Preço, da Empresa Vencedora. 

17.2 – Ocorrendo a desclassificação da empresa vencedora, os autos serão devolvidos à 

Pregoeira, para que esta realize nova negociação com as demais empresas, obedecendo-se à 

ordem de classificação, por menor preço.  

17.3 – Somente após tal procedimento, a Pregoeira fará a adjudicação à empresa vencedora.  

17.4 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

18 – DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 

18.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Ordenadora de Despesa para 

homologação. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) 

convocada(s) para assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

18.3 É facultado a Secretaria Ordenadora de Despesa, quando a convocada não comparecer 

no prazo estipulado no subitem 17.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do 

contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  

18.4 O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela contratante. 
 
19 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

19.1 O objeto do presente certame deverá ser de 08 (oito) meses, ou até 31 de dezembro de 

2017, a partir da data da assinatura do Contrato. 

 

20 – DO CONTRATO 

20.1. A Administração realizará rigorosa fiscalização da execução do contrato a ser firmado, 

na forma da minuta anexa a este Edital – Anexo II, terá a vigência conforme o prazo de 

execução do item cotado pela proponente, contados da data de sua assinatura podendo ser 

prorrogado se houver interesse da Administração e ficará adstrita à vigência dos respectivos 

créditos orçamentários. 

20.2. Realizar rigorosa conferência da execução do objeto, através do setor competente da 

Secretaria, para o que fará designação específica do representante (s), responsável (eis), na 

forma da Lei 8.666/93.  

20.3. O licitante vencedor deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data da convocação. 

20.4. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as 

mesmas condições de habilitação exigidas na licitação e apresentar documentação de 

CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL, para a prestação do serviço do item arrematado. 

 

20.4.1 DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSPORTE VEÍCULO TERRESTRE  

a) Duas Copias da Relação dos veículos que irão prestar os serviços, no qual os mesmos 

deverão ter seu ano de fabricação a partir de janeiro de 1998;  

b) Cópias do Certificado de Registro e Licenciamento dos veículos;  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 
CNPJ: 04.860.854/0001-07 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

End. PA 419, Prainha /Jatuarana, Km 01 - Bairro Jardim Planalto - CEP 68.130-000 – Prainha/PA 
contatos: Fone (93) 3534-1266 

 

Rua Barão Rio Branco N.º 55, - Centro CEP 68130-000 - Prainha-Pará  
CNPJ 04.860.854/0001-07              (93) 3534 -1266  

c) Relação dos motoristas que irão realizar o transporte;  

d) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas que irão realizar o transporte dos 

estudantes. 

Exigências do Código Nacional de Trânsito. (Transporte Terrestre) 

a) Certificado de registro e licenciamento do veículo devidamente regularizado junto ao órgão 

do DETRAN do domicílio do veículo;  

c) Laudo ou relatório de inspeção do órgão de trânsito, com data de expedição não superior a 

180 (cento e oitenta) dias, atestando o atendimento às normas de transporte escolar, sendo 

no mínimo:  

1- Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia 

altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico 

ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo da carroçaria pintada da cor amarela, as 

cores deverão ser invertidas;  

2- Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;  

3- Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas na extremidade superior da parte 

traseira;  

4- Cintos de segurança em número igual à lotação.  

d) Apresentação da documentação do motorista que conduzirá o transporte escolar: 

1 – Cópia da Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas que irão realizar o transporte dos 

estudantes; 

2 - Possuir Habilitação de categoria “D”, no mínimo; 

3 -Não possuir nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 

durante os doze últimos meses; 

4 – Certidão de Nada Consta da pontuação da CNH, expedida pelo Detran, de cada condutor; 

5 – Comprovante de endereço (água, luz, telefone ou Declaração) do condutor; 

6- Certidão Negativa das varas Civil e Criminal da Justiça Estadual e Federal de cada condutor; 

7- Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

 

20.4.2  DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSPORTE AQUÁTICO (FLUVIAL)  

a) Duas Cópias da Relação das embarcações com cópia da comprovação de registro da 

embarcação junto à Capitania dos Portos;  

b) Relação dos condutores das embarcações; 

c) Habilitação do capitão da embarcação;  

 

Exigências de Navegação. (Transporte Aquático ou Fluvial) 

1 - A embarcação deverá obrigatoriamente possuir coletes salva-vidas, na quantidade de sua 

capacidade incluindo tripulação, devendo a comprovação ser ratificada por laudo de vistoria da 

Capitania dos Portos ou órgão competente; 

2- Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia 

altura, em toda a extensão das partes laterais, com o dístico ESCOLAR;  

3 -  Apresentação da documentação do CAPITÃO que conduzirá o transporte escolar: 

a) Habilitação do capitão da embarcação;  

b). Não possuir nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações 

médias durante os doze últimos meses; 

c) Certidão de Nada Consta, expedida pela Capitania dos Portos, de cada capitão; 

5 – Comprovante de endereço (água, luz, telefone ou Declaração) do capitão; 

6- Certidão Negativa das varas Civil e Criminal da Justiça Estadual e Federal de cada capitão; 

7- Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

20.4.3 - No caso do veículo / embarcação não estar em propriedade da empresa vencedora, a 

mesma deve apresentar contrato de locação do veículo. 

20.4.4 - Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o 

Contrato e não apresentar justificativa a Administração convocará a segunda empresa 

classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto nos 

incisos XXII e XXIII, do art. 11, do Decreto n. º 3.555/2000, alterado pelo Decreto n. º 3.693 

de 20.12.2000 e § 2º, do Art. 64, da Lei n.º 8.666/93. 

20.4.5 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão 
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parte integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição.  

20.4.6 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções de que tratam os arts. 86 a 88, da Lei n.º 

8.666/93, além da multa de Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do 

valor da nota de empenho, pelo atraso da entrega do material, a contratada não cumprir as 

obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o 

máximo de 10 (dez) dias, quando, então incidirá em outras cominações legais. 

20.5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

1 - Prestar o serviço no prazo previsto;  

a)  A CONTRATADA se obriga a realizar os serviços de forma imediata, conforme solicitação da 

PMP e Termo De Referencia. 

c)A CONTRATADA será civil e criminalmente responsável por todo e qualquer acidente ou 

danos causados aos usuários estudantes ou a terceiros, na execução dos serviços contratados, 

inclusive pagamento de indenizações devidas.  

d)A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com o transporte do objeto do 

presente contrato. 

e) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no presente certame. 

f) A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de seus 

empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes 

sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, materiais e 

equipamentos correrão pôr conta da Contratada, assim como as despesas referentes aos 

seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o 

pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato. 

g) A CONTRATADA, deverá no ato da assinatura do contrato, ter no município representante 

legal da contratante, escritório ou sucursal, com a qual serão estabelecidos todos os contatos 

referentes à sua execução, não sendo admitido a subcontratação do referido contrato. 

h). Cumprir as instruções de atendimento do objeto deste Termo de Referência estabelecidos 

pela Contratante.  

i) A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE, TAMBEM, ASSINAR O 

CONTRATO ATRAVÉS DO CERTIFICADO DIGITAL. 

 

21 – DO PAGAMENTO 

21.1. O pagamento da prestação de serviços será efetuado, até o dia 10 de cada mês vencido, 

através de conta bancária do prestador de serviço. 

 

22 – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

22.1 A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as consequências 

contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações. 

22.1.1 Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa.  

22.1.2 A rescisão no Contrato poderá ser:  

a) Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93;  

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência para a Administração;  

c) Judicialmente, nos termos da legislação.  

22.1.3 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

23 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1 As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório 

e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. 

Aqueles que agirem de má-fé estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei. 

23.2 O material deverá ser entregue rigorosamente dentro das especificações estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a 
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aplicação das penalidades contratuais. 

23.3 Caso a Licitante se recuse a entregar o objeto contratual ou venha a fazê-lo fora das 

especificações estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá, independentemente de qualquer 

aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais Licitantes na 

ordem de classificação. 

23.4 Fica assegurado ao Pregoeiro Oficial do Município e a Secretária Municipal de Educação 

nos limites de suas atribuições respectivamente o direito de: 

23.4.1 Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados, 

através de publicação ou documento oficial, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e 

quatro) horas, antes da data inicialmente marcada; 

23.4.2 Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, desde 

que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando ciência aos 

interessados;  

23.4.3 Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, 

fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar 

da publicação das alterações. 

23.5 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 

puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório. 

23.6 Será (ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura 

dos envelopes, a(s) qual (is) será (ão) assinada (s) pelo Pregoeiro e licitante(s) vencedor (es). 

23.7 A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do 

Edital e do Termo de Referência, bem como na observância dos preceitos legais e 

regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 

23.8 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

23.9 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

23.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento, somente iniciando e vencendo os prazos em dias de 

expediente na PMP. 

23.11 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. 

23.12 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 

contrato.  

23.13 Não haverá reajuste de preços.  

23.14 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública.  

23.15 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.  

23.16 As propostas deverão contemplar a totalidade dos itens licitados, não sendo aceitas 

propostas com quantitativo inferior ao anexo I deste Edital.  

24 – DO FORO 

24.1 O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Comarca de Prainha, 

quando não puder ser resolvido pela Secretaria Municipal de Educação ou pela Prefeitura 

Municipal, com a exclusão de qualquer outro. 

Prainha, 15 de maio de 2017. 

 

 

 

LUCIANE CAMPOS DA SILVA 

Pregoeira Municipal 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017-PMP/SEMED 

  

 

1. D

O OBJETO: 

 

A Prefeitura Municipal de Prainha /Secretaria Municipal de Educação, no sentido de viabilizar a 

presença do aluno na escola, principalmente nos locais cujas distâncias e acessos às unidades 

educacionais interferem no cotidiano escolar dos alunos, necessita contratar serviço de 

Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. As empresas a serem contratadas 

para este fim devem observar as recomendações do instrumento convocatório e as 

especificações constantes no Anexo I, parte integrante do presente edital. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 A Prefeitura Municipal de Prainha com o intuito da necessidade de continuidade dos 

serviços visa contratação de empresa especializada para fazer o transporte dos alunos da 

Educação Básica da rede Municipal de ensino e professores se for o caso, da zona rural. A 

contratação se efetivará por meio de contrato, com vigência até 31 de dezembro de 2017, 

contados a partir de sua assinatura, condicionando a sua eficácia a partir da publicação, 

podendo ser prorrogado por iguais períodos se for conveniente para a Contratante, na forma e 

nos termos do edital Pregão e da Lei nº 8.666/93. O transporte escolar será executado na 

zona rural e/ou na sede com destino as escolas especificados nas rotas, através de veiculo ou 

embarcação apropriada para o serviço, conforme especificações constantes no Termo de 

Referência, e Anexos, que passam a fazer partes integrantes deste Edital independente de 

transcrição; 

2.2 A aquisição do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão Presencial, 

ficando sob a responsabilidade do Setor Técnico de Licitações, a realização do certame. 

 

2.3- A cotação dos itens abaixo não poderá ter valor superior ao Preço de Referência de cada 

Linha, sob pena de desclassificação da empresa que cotou o referido item. 
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3. SERVIÇOS / ROTAS 

 
 

Lote 001 – Rotas Fluviais – SEMED - 2017 

ROTA Linha Região Descrição TURNO 

Milhas 
total 

diárias - 
Ida e 
Volta 

Especificação 
V. UNT. DE 
REFERÊNC

IA 

V. MENSAL DE 
REFERÊNCIA 

V. TOTAL DE 
REFERÊNCIA 

1 01 PACOVAL 

SAIDA: 7:00 HS -  
Jupindá; CHEGADA: 7:30 

HS - Escola de São 
Francisco 

Manhã 10,4 

E+H4:M40mbarcação com no  Mínimo 
de  16 luares, equipados com 

equipamentos  de segurança, conforme 
especificações da  Capitania. 

R$ 14,27 3.264,98 19.589,86 

2 02 VILA NOVA 
SAIDA: 7:00 HS de Vila 

Nova; CHEGADA 7:30 HS 
-Escola pequeno polegar 

Manhã 5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,83 1.301,30 7.807,80 

3 03 BARRERINHA 
SAIDA: 7:00 HS de Luiz 

da Costa; CHEGADA 7:30 
HS -Escola J. A. S. Hage 

Manhã 6,5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 9,16 1.309,88 7.859,28 

4 04 
IGARAPE DAS 

PEDRAS 

SAIDA: 7:00 HS de Luiz 
da Costa / barreirinha / 

Tupurumacá; CHEGADA 
7:30 HS -Escola São 

Bento 

Manhã 7,6 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 15,65 2.616,68 15.700,08 

5 05 SANTANA 

SAIDA: 12:30 HS de Nova 
Esperança; CHEGADA 

13:00 HS -Escola de S. de 
Santana 

Tarde 20 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 7,48 3.291,20 19.747,20 
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6 06 BOM FUTURO 

SAIDA: 7:00 HS de Lago 
do Acapualzinho; 

CHEGADA 7:30 HS -
Escola Manoel do Carmo 

Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,95 1.309,00 7.854,00 

7 07 
VILA DA BOA 

VISTA 

SAIDA: 7:00 HS de 
Igarapé do Cuçarí; 

CHEGADA 7:30 HS -
Escola de Nazaré II 

Manhã 9,6 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 15,50 3.273,60 19.641,60 

8 08 
IGARAPÉ DO 

CUÇARI 

SAIDA: 12:30 HS de 
igarapé do Cuçarí; 

CHEGADA 13:00 HS -
Escola São José 

Tarde 9,6 

Embarcação com no  Mínimo de  12 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 15,47 3.267,26 19.603,58 

9 

09 IPANEMA 

SAIDA: 7:00 HS de 
Pracobal / Moirão / 

Varador; CHEGADA 7:30 
HS -para a escola de 

Ipanema 

Manhã  20 

Embarcação com no  Mínimo de  12 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 18,53 8.153,20 48.919,20 

10 IPANEMA 

SAIDA: 12:30 HS de 
Pracobal / Moirão / 

Varador; CHEGADA 
13:00 HS - escola de 

Ipanema 

Tarde 20 

Embarcação com no  Mínimo de  12 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 18,53 8.153,20 48.919,20 

10 

11 IPANEMA 

SAIDA: 7:00 HS de Vila 
de Ipanema / Torrão; 
CHEGADA 7:30 HS 
Escola de Ipanema 

Manhã  7,8 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 15,28 2.622,05 15.732,29 

12 IPANEMA 

SAIDA: 12:30 HS de Vila 
de Ipanema / Torrão 
CHEGADA 13: 00 hs  
escola de Ipanema 

Tarde 7,8 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 15,28 2.622,05 15.732,29 

11 13 SÃO PAULO 

SAIDA: 7:00 HS de Beira 
Rio CHEGADA 7:30 HS 

escola Bernardina F. 
Gomes 

Manhã 5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,78 1.295,80 7.774,80 
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12 14 SÃO PAULO 

SAIDA: 7:00 HS de Piquiá 
CHEGADA 7:30 HS 
escola Bernardina F. 

Gomes 

Manhã  5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,78 1.295,80 7.774,80 

13 

15 SANTA CRUZ 

SAIDA: 7:00 HS de 
Brasília / Ponta Preta 
CHEGADA 7:30 HS 

escola Pápea Gomes 
Lacerda 

Manhã  6 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 7,47 986,04 5.916,24 

16 SANTA CRUZ 

SAIDA: 12:30 HS de 
Brasília / Ponta Preta 
CHEGADA 13:00 HS - 
Escola Pápea Gomes 

Lacerda 

Tarde 6 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 7,47 986,04 5.916,24 

14 

17 SANTA CRUZ 

SAIDA: 7:00 HS de João 
Açucar / Vai quem quer 

CHEGADA 7:30 HS 
Escola Pápea Gomes 

Lacerda 

Manhã  5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 8,92 981,2 5.887,20 

18 SANTA CRUZ 

SAIDA: 12:30 HS de João 
Açucar / Vai quem quer 
CHEGADA 13:00 HS -  
escola Pápea Gomes 

Lacerda 

Tarde 5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 8,92 981,2 5.887,20 

15 19 SANTA CRUZ 

SAIDA: 700 HS de Cidade 
CHEGADA 7:30 HS -  
escola Pápea Gomes 

lacerda 

manhã 5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,91 1.310,10 7.860,60 

16 20 SANTA CRUZ 

SAIDA: 7:00 HS de Boa 
Esperança / São Joaquim 

CHEGADA 7:30 HS 
escola Pápea Gomes 

Lacerda 

Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 14,89 3.275,80 19.654,80 

17 21 
VILA SANTA 

MARIA 

SAIDA: 7:00 HS de Santa 
Cruz / do Médio 

CHEGADA 7:30 HS 
escola Ezilda Aragão 

Manhã 16 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,14 3.921,28 23.527,68 
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18 22 TERRA PRETA 
SAIDA: 7:00 HS de 

Castanhal CHEGADA 
7:30 HS escola São João 

Manhã 5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,91 1.310,10 7.860,60 

19 23 SANTA LUZIA 

SAIDA: 700 HS de Santa 
Luzia /1º ao 5º ano 
CHEGADA 7:30 HS 
escola Santa Luzia 

Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 7,14 1.570,80 9.424,80 

20 24 SÃO JUDAS 

SAIDA: 12:30 HS de 
Santa Luzia / de 6ºao 

9ºano) CHEGADA 13:00 
escola joão Aristides 

Borges 

Tarde 12 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,91 3.144,24 18.865,44 

21 

25 SÃO JUDAS 

SAIDA: 7:00 HS de 
Andaraí CHEGADA 7:30 

escola João Aristides 
Borges 

Manhã  7 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 14,89 2.293,06 13.758,36 

26 SÃO JUDAS 

SAIDA: 12:30 HS de 
Andaraí CHEGADA 13:00 
HS - escola João Aristides 

Borges 

Tarde 7 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 14,89 2.293,06 13.758,36 

22 27 
SÃO 

SEBASTIÃO 

SAIDA: 7:00 HS de São 
Sebastião CHEGADA 
7:30 HS escola São 

Sebastião 

manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 7,14 1.570,80 9.424,80 

23 

28 SÃO JOAQUIM 

SAIDA: 7:00 HS de São 
Sebastião / São Joaquim 

CHEGADA 7:30 HS 
escola de São Joaquim 

Manhã  7,2 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 14,48 2.293,63 13.761,79 

29 SÃO JOAQUIM 

SAIDA: 12:30 HS de São 
Sebastião / São Joaquim 
CHEGADA 13:00 escola 

de São Joaquim 

Tarde 7,2 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 14,48 2.293,63 13.761,79 
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24 30 CANAÃ 
SAIDA: 700 HS de Socoró 

CHEGADA 13:00 HS -
escola Bom Jesus 

Tarde 15 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 9,50 3.135,00 18.810,00 

25 31 SOCORÓ 

SAIDA: 7:00 HS de 
Socoró CHEGADA 7:30 

HS escola Nova 
Esperança 

Manhã 11,5 

Embarcação com no  Mínimo de  12 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 12,94 3.273,82 19.642,92 

26 32 SOCORÓ 

SAIDA: 7:00 HS de 
Socoró CHEGADA 13:00 

HS - escola Nova 
Esperança 

Tarde 11,5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 10,32 2.610,96 15.665,76 

27 33 
PARANAQUAR

A 

SAIDA: 7:00 HS de 
Paranaquara de Baixo 

CHEGADA 7:30 HS 
escola Rosa de Saron 

Manhã 6,4 

Embarcação com no  Mínimo de  12 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 16,74 2.356,99 14.141,95 

28 34 
PARANAQUAR

A 

SAIDA: 7:00 HS de Jijuí 
CHEGADA 7:30 HS 

escola Rosa de Saron 
Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 7,14 1.570,80 9.424,80 

29 35 ACARA AÇU 

SAIDA: 7:00 HS de Acara 
Açú de Baixo CHEGADA 

7:30 HS escola Rui 
Barbosa 

Manhã 5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,91 1.310,10 7.860,60 

30 36 ACARA AÇU 

SAIDA: 7:00 HS de Acara 
Açú de Cima CHEGADA 

7:30 HS escola Rui 
Santana 

manhã 13 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 14,63 4.184,18 25.105,08 

31 37 ANEMA 

SAIDA: 7:00 HS de 
Anema de Cima 

CHEGADA 7:30 HS 
escola Idelfonço de C. 

Moraes 

manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,95 1.309,00 7.854,00 
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32 38 ITANDUBA 

SAIDA: 7:00 HS de 
Itanduba para a 

CHEGADA 7:30 HS 
Monte Sinai 

manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,95 1.309,00 7.854,00 

33 

39 ITANDUBA 

SAIDA: 7:00 HS Itanduba 
de Cima / Baixo / Rio dos 
Botos CHEGADA 7:30 HS 
escola Perpétuo Socorro 

Manhã  6,5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,56 1.653,08 9.918,48 

40 ITANDUBA 

SAIDA: 12:30 HS 
Itanduba de Cima / Baixo / 
Rio dos Botos CHEGADA 
13:00 HSescola Perpétuo 

Socorro 

Tarde 6,5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,56 1.653,08 9.918,48 

34 

41 FURINHO 

SAIDA: 7:00 HS de 
Furinho de Baixo 

CHEGADA 7:30 escola 
São Francisco 

Manhã  6,5 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 16,02 2.290,86 13.745,16 

42 FURINHO 

SAIDA: 12:30 HS de 
Furinho de Baixo 

CHEGADA 13:00 HS - 
escola São Francisco 

Tarde 6,5 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 16,02 2.290,86 13.745,16 

35 

43 FURINHO 

SAIDA: 7:00 HS de 
Furinho de Cima 

CHEGADA 7:30 - escola 
São Francisco 

Manhã  6,3 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 12,78 1.771,31 10.627,85 

44 FURINHO 

SAIDA: 12:30 HS de 
Furinho de Cima 

CHEGADA 13:00 HS - 
escola São Francisco 

Tarde 6,3 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 12,78 1.771,31 10.627,85 

36 45 FURINHO 
SAIDA: 700 HS de 

Fortaleza CHEGADA 7:30 
HS escola Fortaleza 

Manhã  4 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 8,16 718,08 4.308,48 
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46 FURINHO 

SAIDA: 700 HS de 
Fortaleza CHEGADA 

13:00 HS - escola 
Fortaleza 

Tarde 4 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 8,16 718,08 4.308,48 

37 47 SÃO JUDAS 

SAIDA: 7:00 HS de 
Paraná do Brito 

CHEGADA 7:30 HS 
escola São Judas 

Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,95 1.309,00 7.854,00 

38 48 
SANTISSIMA 
TRINDADE 

SAIDA: 7:00 HS Res. Do 
Zeca / Carana -  Lago / 

Atras CHEGADA 7:30 HS 
Berenice de Souza 

Miranda. 

Manhã 15 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 4,11 1.356,30 8.137,80 

39 49 
SANTISSIMA 
TRINDADE 

SAIDA: 7:00 HS Res. Do 
Zeca / Carana -  Lago / 
Atras; CHEGADA 13:00 
HS - Berenice de Souza 

Miranda. 

Tarde 15 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 4,11 1.356,30 8.137,80 

40 50 
SANTISSIMA 
TRINDADE 

SAIDA: 7:00 HS Barra 
Nova -  Lago Frente 
CHEGADA 7:30 HS - 

Escola Berenice de Souza 
Miranda. 

Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,85 1.287,00 7.722,00 

41 51 
SANTISSIMA 
TRINDADE 

SAIDA: 12:20 HS Barra 
Nova -  Lago Frente; 

CHEGADA 13:00 HS -
escola Berenice de Souza 

Miranda. 

Tarde 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,85 1.287,00 7.722,00 

42 52 
SANTISSIMA 
TRINDADE 

SAIDA: 7:00 HS - Res. 
Josiel  CHEGADA 7:30 
HS escola Berenice de 

Souza Miranda. 

Manhã 14 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 4,21 1.296,68 7.780,08 

43 53 
SANTISSIMA 
TRINDADE 

SAIDA: 12:20 HS Res. 
Josiel  CHEGADA 13:00 
HS Berenice de Souza 

Miranda. 

Tarde 14 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 4,21 1.296,68 7.780,08 
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44 54 
ESPIRITO 

SANTO 

SAIDA: 7:00 HS de 
Corriente CHEGADA 7:30 

HS - escola Boa 
Esperança 

Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,95 1.309,00 7.854,00 

45 

55 
ESPIRITO 

SANTO 

SAIDA: 700 HS de Barra 
Nova CHEGADA 7:30 HS 
- escola Boa Esperança 

Manhã  3,5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 12,73 980,21 5.881,26 

56 
ESPIRITO 

SANTO 

SAIDA: 12:30 HS de 
Barra Nova CHEGADA 
13:00 HS - escola Boa 

Esperança 

Tarde 3,5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 12,73 980,21 5.881,26 

46 57 
SANTO 

ANTÔNIO 

SAIDA: 7:00 HS de Santo 
Antônio (Alunos de Cima) 

CHEGADA 7:30 HS - 
escola Santo Antõnio 

Manhã 11,5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 7,76 1.963,28 11.779,68 

47 58 
SANTO 

ANTÔNIO 

SAIDA: 7:00 HS de Santo 
Antônio (Alunos de Baixo) 

CHEGADA 7:30 HS - 
escola Santo Antônio 

Manhã 5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,91 1.310,10 7.860,60 

48 59 BOM JESUS 
SAIDA: 7:00 HS de Retiro 

Bom Jesus CHEGADA 
7:30 escola Bom Jesus 

Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 8,83 1.942,60 11.655,60 

49 60 
MONTE 

CARMELO 

SAIDA: 7:00 HS de Monte 
Carmelo CHEGADA 7:30 

escola Monte Carmelo 
Manhã 5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 13,04 1.434,40 8.606,40 

50 61 TERRA PRETA 

SAIDA: 7:00 HS de Terra 
Preta de Cima CHEGADA 

7:30 escola Benedito 
Perna 

Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,95 1.309,00 7.854,00 
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51 62 TERRA PRETA 

SAIDA: 7:00 HS de Terra 
Preta de baixo CHEGADA 

7:30 HS -  escola 
Benedito Perna 

Manhã 5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 13,04 1.434,40 8.606,40 

52 63 TERRA PRETA 

SAIDA: 12:30 HS de 
monte Carmelo 

CHEGADA 13:00 HS -  
escola Benedito Perna 

Tarde 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 6,47 1.423,40 8.540,40 

53 64 TERRA PRETA 
SAIDA: 12:30 HS de iri 
CHEGADA 13:00 HS - 
escola Benedito Perna 

Tarde 16,5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,34 1.938,42 11.630,52 

54 65 IRI 
SAIDA: 7:00 HS de Irí de 
Cima CHEGADA 7:30 HS 

- escola Do Irí 
Manhã 11,5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,65 1.429,45 8.576,70 

55 66 IRI 
SAIDA: 7:00 HS de Irí de 
Baixo CHEGADA 7:30 HS 

- escola Do Irí  
Manhã 6,5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 10,01 1.431,43 8.588,58 

56 67 TERRA PRETA 
SAIDA: 7:00 HS de Casa 
do Lorival para a escola 

Benedito Perna 
Tarde 15 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 9,91 3.270,30 19.621,80 

57 68 PITANGA 
SAIDA: 700 HS de Veado 

CHEGADA 7:30 HS - 
escola São Judas tadeu 

Manhã 5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,91 1.310,10 7.860,60 

58 69 PITANGA 
SAIDA: 700 HS de Irí 
CHEGADA 7:30 HS - 

escola São Judas Tadeu 
Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,90 1.298,00 7.788,00 
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59 70 PITANGA 
SAIDA: 700 HS de Irí 
CHEGADA 13:00 HS - 

escola São Judas Tadeu 
Tarde 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,90 1.298,00 7.788,00 

60 71 IPIRANGA 
SAIDA: 700 HS de Casa 
do Bena CHEGADA 7:30 
HS - escola Nossa União 

Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 7,09 1.559,80 9.358,80 

61 72 IPIRANGA 
SAIDA: 700 HS de casa 

do Bena CHEGADA 13:00 
HS - escola Nossa União 

Tarde 6 

Embarcação com no  Mínimo de  12 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 14,79 1.952,28 11.713,68 

62 73 IPIRANGA 
SAIDA: 700 HS de Casa 
do Elias CHEGADA 7:30 
HS - escola Nossa União 

Manhã 13 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 10,01 2.862,86 17.177,16 

63 74 IPIRANGA 
SAIDA: 12:30 HS de 

Ipiranga CHEGADA 13:00 
HS - escola Nossa União 

Tarde 10 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,91 2.620,20 15.721,20 

64 

75 IPIRANGA 
SAIDA: 7:00 HS de 

Ipiranga CHEGADA 7:30 
HS - escola Nossa União 

Manhã  4,8 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 15,50 1.636,80 9.820,80 

76 IPIRANGA 
SAIDA: 12:30 HS de 

Ipiranga CHEGADA 13:00 
HS -escola Nossa União 

Tarde 4,8 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 15,50 1.636,80 9.820,80 

65 

77 TRÊS IRMÃOS 

SAIDA: 7:00 HS de Três 
Irmãos de Cima 

CHEGADA 7:30 HS - 
escola Três Irmãos 

Manhã 14 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 12,73 3.920,84 23.525,04 

78 TRÊS IRMÃOS 

SAIDA: 12:30 HS de Três 
Irmãos de Cima 

CHEGADA 13:00 HS -  
escola Três Irmãos 

Tarde 14 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 9,34 2.876,72 17.260,32 
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66 

79 TRÊS IRMÃOS 

SAIDA: 7:00 HS - Três 
Irmãos de Baixo 

CHEGADA 7:30 HS - 
escola Tres Irmãos  

Manhã 14 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 10,57 3.255,56 19.533,36 

80 TRÊS IRMÃOS 

SAIDA: 7:00 HS - Três 
Irmãos de Baixo 

CHEGADA 13:00 HS 
escola Tres Irmãos  

Tarde 14 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 8,53 2.627,24 15.763,44 

67 81 TERRA PRETA 

SAIDA: 700 HS de 
Pedreira CHEGADA 7:30 

HS - escola Benedito 
Perna 

Manhã 5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,95 1.314,50 7.887,00 

68 82 
PONTA 

GRANDE 

SAIDA: 700 HS de Ponta 
Grande CHEGADA 7:30 

HS -  escola Jesus Voltará 
Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,97 1.313,40 7.880,40 

69 83 
PONTA 

GRANDE DE 
CIMA 

SAIDA: 700 HS de Ponta 
Grande de Cima 

CHEGADA 7:30 HS -  
escola de Ponta Grande 

Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,97 1.313,40 7.880,40 

70 84 RIO OUTEIRO 
SAIDA: 700 HS de 

Maturupí CHEGADA 7:30 
HS -  escola São Benedito 

Manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,97 1.313,40 7.880,40 

71 85 
PRAIA DO 

MEIO 

SAIDA: 700 HS de Praia 
do Meio CHEGADA 7:30 
HS -  Escola Santa Rosa 

Manhã 5 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 12,00 1.320,00 7.920,00 

72 86 
LAGO SÃO 

JOÃO 

SAIDA: 700 HS de Rio 
Caminaú para CHEGADA 

7:30 HS -  São João 
Manhã 16 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 5,65 1.988,80 11.932,80 

73 87 SÃO PAULO 

SAIDA: 700 HS de Breu / 
João Açucar / Farinha / 
Pataua CHEGADA 7:30 

HS - escola Bernadina F. 
Gomes 

Manhã 6 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 12,79 1.688,28 10.129,68 
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88 SÃO PAULO 

SAIDA: 700 HS de Breu / 
João Açucar / Farinha / 
Pataua para a escola 
Bernadina F. Gomes 

 Tarde 6 

Embarcação com no  Mínimo de  08 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 12,77 1.685,64 10.113,84 

74 89 SÃO PAULO 
Saida: 6:00 HS Pau Darco 

Chega 7;15 Hs - Escola 
Bernardina F. Gomes 

manhã 7,5 

Embarcação com no  Mínimo de  12 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 11,17 1.843,05 11.058,30 

75 

90 

VIRA CEBU 

SAIDA: 06:00 HS da 
manhã do estaleiro Beira 

Rio/Rio Uruará 
CHEGADA 7:30 HS -  
Escola são judas as 1 

07hs 

Manhã  5 

Embarcação com no  Mínimo de  18 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 12,77 1.404,70 8.428,20 

91 

SAIDA: 12:00 HS da 
manhã do estaleiro Beira 

Rio/Rio Uruará 
CHEGADA 13:00 HS - 

escola são judas as 13 hs 

 tarde 5 

Embarcação com no  Mínimo de  16 

luares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 12,77 1.404,70 8.428,20 

76 92 BOM FUTURO 

SAIDA: 06:00 HS. - 
ACAPUZAL/MATIAS; 
CHEGADA 7:00 HS - 

ESCOLA MANOEL DO 
CARMO 

MANHA 10 

Embarcação com no  Mínimo de  15 

lugares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 13,53 2.976,60 17.859,60 

77 93 TERRA PRETA 

SAIDA:AS 06HRS.do 
castanhal/garapezinho/CH

EGADA AS 07 HRS NA 
ESCOLA são joão 

manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  12 

lugares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 13,53 2.976,60 17.859,60 

78 94 
SANTISSIMA 
TRINDADE 

SAIDA:AS 12:00 HRS.da 
casa do zeca/caranã 

CHEGADA 13:00 HS - NA 
ESCOLA berenice 

tarde 15 

Embarcação com no  Mínimo de  12 

lugares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 15,33 5.058,90 30.353,40 

79 95 
ESPIRITO 

SANTO 

SAIDA:AS 12:00 HRS.do 
corriente CHEGADA 

13:00 HS - NA ESCOLA 
Boa Esperança 

tarde 10 

Embarcação com no  Mínimo de  12 

lugares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 13,53 2.976,60 17.859,60 

80 96 
ESPIRITO 

SANTO 

SAIDA:AS 12 HRS.do 
barra nova CHEGADA 
13:00 HS -NA ESCOLA 

Boa Esperança 

tarde 8 

Embarcação com no  Mínimo de  10 

lugares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 15,33 2.698,08 16.188,48 
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81 97 ipitanga 

SAIDA: 06:00 HS.da casa 
do lorival CHEGADA AS 
07:00 HS NA ESCOLA 

são Judas Tadeu 

manhã 10 

Embarcação com no  Mínimo de  12 

lugares, equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações da  
Capitania. 

R$ 13,53 2.976,60 17.859,60 

VALOR DE REFERÊNCIA - SUB TOTAL    203.367,10 1.220.202,59 

Lote 002 – Rotas Rodoviárias – SEMED - 2017 

Item Linha Região Itinerário TURNO 
Km 
total 

diários 
Especificação 

V. UNT. DE 
REFERÊNC

IA 

V. MENSAL DE 
REFERÊNCIA 

V. TOTAL DE 
REFERÊNCIA 

82 98 PACOVAL 
SAIDA: 7:00 HS de Terra 
Preta CHEGADA 7:30 HS 

escola de S. Francisco 
Manhã 23 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,24 2.651,44 15.908,64 

83 99 JUPINDÁ 

SAIDA: 7:00 HS de 
Aventurança / Macunan / 
Camau CHEGADA 7:30 

HS escola de P. A. Cabral 

Manhã 94 

Veiculo com no  Mínimo de  20 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,34 11.043,12 66.258,72 

84 100 
VILA DA BOA 
VISTA 

SAIDA: 7:00 HS de Matias 
/Mamual / Ribanceira / 
Patauazal CHEGADA 

7:30 HS escola de Nazaré 
ll 

Manhã 67 

Veiculo com no  Mínimo de  30 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,24 7.723,76 46.342,56 

85 101 
VILA DA BOA 
VISTA 

SAIDA: 7:00 HS de 
Paraiso / Acapuzal / 

Palhal CHEGADA 7:30 
HS escola Nazaré ll 

Manhã 51 

Veiculo com no  Mínimo de  20 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,85 6.563,70 39.382,20 

86 102 VERMELHO 

SAIDA: 7:00 HS de 
Vermelho / Vai quem quer 

CHEGADA 7:30 HS 
escola do Vermelhinho 

Manhã 30 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,98 3.286,80 19.720,80 

87 103 
VILA 
ITAMUCURI 

SAIDA: 12:30 HS de Poço 
Aqzul / Venezuela / Xingu 

CHEGADA 13:00 HS - 
escola do Itamucuri 

Tarde 67 

Veiculo com no  Mínimo de  30 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,29 7.797,46 46.784,76 
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88 104 
VILA 
ITAMUCURI 

SAIDA: 7:00 HS de 
Andirobal / São Félix / 

Retiro / Porção 
CHEGADA 7:30 HS -  
escola do Itamucuri 

Manhã 59 

Veiculo com no  Mínimo de  30 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 6,01 7.800,98 46.805,88 

89 105 AÇU 

SAIDA: 7:00 HS de Setor 
09 CHEGADA 7:30 HS - 
escola Diogo de Moraes 

Braga 

Manhã 46 

Eveiculo com no  Mínimo de  20 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,52 4.574,24 27.445,44 

90 106 
VILA SANTA 
MARIA 

SAIDA: 7:00 HS de 
Caraxió / Km8 / km3 
CHEGADA 7:30 HS -  

escola Joaquim Pereira 
Mendes 

Manhã 61 

Veiculo com no  Mínimo de  30 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,85 7.850,70 47.104,20 

91 

107 SÃO PAULO 

SAIDA: 7:00 HS de Pau 
Darco CHEGADA 7:30 HS 

-  escola Bernadina F. 
Gomes 

Manhã  12 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,93 1.301,52 7.809,12 

108 SÃO PAULO 

SAIDA: 12:30 HS de Pau 
Darco CHEGADA 13:00 

HS -  escola Bernadina F. 
Gomes 

 Tarde 12 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,93 1.301,52 7.809,12 

92 

109 SANTA CRUZ 

SAIDA: 7:00 HS de 
Cipriano CHEGADA 7:30 

HS - Escola Pápea 
Gomes Lacerda 

Manhã  22,5 

Veiculo com no  Mínimo de  20 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,62 2.286,90 13.721,40 

110 SANTA CRUZ 

SAIDA: 700 HS de 
Cipriano CHEGADA 7:30 
HS Escola Pápea Gomes 

Lacerda 

Manhã  22,5 

Veiculo com no  Mínimo de  20 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,62 2.286,90 13.721,40 

93 111 
ESPIRITO 
SANTO 

SAIDA: 700 HS de 
Andirobal CHEGADA 7:30 

HS - escola Boa 
Esperança 

Manhã 25 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,13 2.821,50 16.929,00 

94 112 KM13 

SAIDA: 7:00 HS de Km13 
e Ramal / Cascudo 

CHEGADA 7:30 HS -  
Escola Santa Maria 

Manhã 38 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,85 4.890,60 29.343,60 
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95 113 KM17 

SAIDA: 7:00 HS de Faixa 
e Riacho Doce CHEGADA 

7:30 HS - Escola Boa 
Esperança 

Manhã 29 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 6,06 3.866,28 23.197,68 

96 114 JIJU 
SAIDA: 7:00 HS de  

Ramal do Jiju CHEGADA 
7:30 HS escola São Jõao 

Manhã 33 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,39 3.913,14 23.478,84 

97 115 TRAIRA 

SAIDA: 7:00 HS de 
Comunidade do Traira 
CHEGADA 7:30 HS - 
escola Airton Sena 

Manhã 36 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,75 4.554,00 27.324,00 

98 116 
CARAPANAÚB
A 

SAIDA: 7:00 HS de Beira 
do Rio CHEGADA 7:30 
HS escola Don Pedro 

Manhã 36 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,26 3.373,92 20.243,52 

99 117 JATUARANA 

SAIDA: 700 HS de 
Cascudo / Km 17 

CHEGADA 7:30 HS - 
escola Jarbas Passarinho 

Manhã 60 

Veiculo com no  Mínimo de  30 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,08 6.705,60 40.233,60 

100 118 JATUARANA 

SAIDA: 12:30 HS de 
Ramal do 17 CHEGADA 
13:00 HS - escola Jarbas 

Passarinho 

Tarde 58 

Veiculo com no  Mínimo de  30 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,08 6.482,08 38.892,48 

102 

119 JATUARANA 
SAIDA: 7:00 HS de Jiju 
para a escola Jarbas 

Passarinho 
Manhã  17,5 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,95 2.290,75 13.744,50 

120 JATUARANA 
SAIDA: 12:20 HS de Jiju 
CHEGADA 13:00 HS - 

escola Jarbas Passarinho 
Tarde 17,5 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,95 2.290,75 13.744,50 

103 121 JATUARANA 

SAIDA: 7:00 HS de Bom 
Sossego CHEGADA 7:30 

HS - escola Jarbas 
Passarinho   

Manhã  25,5 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,88 2.737,68 16.426,08 
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122 JATUARANA 

SAIDA: 7:00 HS de Bom 
Sossego CHEGADA 

13:00 HS - escola Jarbas 
Passarinho   

Tarde 25,5 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,88 2.737,68 16.426,08 

104 123 JATUARANA 
SAIDA: 7:00 HS de Ramal 
do Km 17 CHEGADA 7:30 

HS escola Dom Pedro l 
Manhã 41 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,88 4.401,76 26.410,56 

105 

124 JATUARANA 

SAIDA: 7:00 HS de 
Bangu; CHEGADA 7:30 

HS - escola Jarbas 
Passarinho 

Manhã  14 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 6,16 1.897,28 11.383,68 

125 JATUARANA 

SAIDA: 12:20 HS de 
Bangu; CHEGADA 13:00 

HS - escola Jarbas 
Passarinho 

Tarde 14 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 6,16 1.897,28 11.383,68 

106 126 JATUARANA 

SAIDA: 7:00 HS de Pai 
Mateus CHEGADA 7:30 

HS escola Jarbas 
Passarinho 

Manhã 52 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,11 4.701,84 28.211,04 

107 127 
CUPIM DE 
CIMA 

SAIDA: 12:20 HS de 
Caminaú CHEGADA 

13:00 HS escola Vista 
Alegre 

Tarde 70 

Veiculo com no  Mínimo de  30 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,21 6.483,40 38.900,40 

108 

128 
CUPIM DE 
CIMA 

SAIDA: 7:00 HS de 
Escondido l e ll 

CHEGADA 7:30 HS 
escola Vista Alegre 

Manhã 30,5 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,85 3.925,35 23.552,10 

129 
CUPIM DE 
CIMA 

SAIDA: 12:10 HS de 
Escondido l e ll 

CHEGADA 13:00 HS - 
escola Vista Alegre 

Tarde 30,5 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,85 3.925,35 23.552,10 

109 130 
CUPIM DE 
CIMA 

SAIDA: 7:00 HS de 
Cacual CHEGADA 7:30 
HS escola Vista Alegre 

Manhã  25,5 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,85 3.281,85 19.691,10 
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131 
CUPIM DE 
CIMA 

SAIDA: 7:00 HS de 
Cacual CHEGADA 13:00 
HS - escola Vista Alegre 

 Tarde 25,5 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,85 3.281,85 19.691,10 

110 

132 
CUPIM DE 
CIMA 

SAIDA: 7:00 HS de Ramal 
da Patricia CHEGADA 
7:30 HS escola Vista 

Alegre 

Manhã  36 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,21 3.334,32 20.005,92 

133 
CUPIM DE 
CIMA 

SAIDA: 7:00 HS de Ramal 
da Patricia CHEGADA 
13:00 HS - escola Vista 

Alegre 

 Tarde 36 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,21 3.334,32 20.005,92 

111 134 
CUPIM DE 
CIMA 

SAIDA: 7:00 HS de Cupim 
de Cima CHEGADA 7:30 
HS escola de Vista Alegre 

Manhã 27 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 6,06 3.599,64 21.597,84 

112 135 
CUPIM DE 
CIMA 

SAIDA: 7:00 HS de Cupim 
de Baixo para a escola de 

Vista Alegre 
Manhã 95 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 6,06 12.665,40 75.992,40 

113 136 
CUPIM DE 
BAIXO 

SAIDA: 7:00 HS de Agua 
Azul / Ouro Verde / Balão 

CHEGADA 7:30 HS - 
escola Santa Maria 

Manhã 48 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,32 4.561,92 27.371,52 

114 

137 
CUPIM DE 
BAIXO 

SAIDA: 7:00 HS de 
Maranata / Faixa 

CHEGADA 7:30 HS - 
escola Santa Maria 

Manhã  37 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,11 3.345,54 20.073,24 

138 
CUPIM DE 
BAIXO 

SAIDA: 7:00 HS de 
Maranata / Faixa 

CHEGADA 13:00 HS - 
escola Santa Maria 

Tarde 37 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,11 3.345,54 20.073,24 

115 139 
RAMAL DO 
DUDÉ 

SAIDA: 7:00 HS de 
Joaquim / Marreta / Aguá 
Branca CHEGADA 7:30 
HS - Escola Santa Luzia  

Manhã 49 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 3,85 4.150,30 24.901,80 
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116 140 MOCAJATUBA 

SAIDA: 700 HS de Careta 
/ Bintuba / Ponte 

CHEGADA 7:30 HS - 
escola Coração de Jesus 

Manhã 65 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 3,85 5.505,50 33.033,00 

117 141 MOCAJATUBA 
SAIDA: 700 HS de Acari 

CHEGADA 7:30 HS - 
escola Coração de Jesus 

Manhã 60 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 4,42 5.834,40 35.006,40 

118 142 COATA 

SAIDA: 700 HS de Coata 
(Medio / Fundamental ) 
CHEGADA 7:30 HS -

escola Dom Bosco 

Manhã 30 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 6,16 4.065,60 24.393,60 

119 143 MARVAL 

SAIDA: 700 HS de Coata 
(Medio / Fundamental ) 
CHEGADA 7:30 HS - 

escola Dom Bosco 

Manhã 45 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,85 5.791,50 34.749,00 

120 144 MARVAL 
SAIDA: 7:00 HS de Limoal 
/ Mucuim CHEGADA 7:30 

HS escola São Pedro 
Manhã 54 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 3,85 4.573,80 27.442,80 

121 145 MARVAL 

SAIDA: 7:00 HS de 
Estrela / Lua / Davi 

CHEGADA 13:00 HS - 
escola Pretextato  

Tarde 98 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 3,65 7.869,40 47.216,40 

122 146 MARVAL 

SAIDA: 7:00 HS de 
Cajueiro / malval 

CHEGADA 7:30 HS - 
escola São Pedro  

Manhã 30 

Veiculo com no  Mínimo de  8 luares, 

equipados com equipamentos  de 
segurança, conforme especificações do 
DENATRAN. 

R$ 5,13 3.385,80 20.314,80 

VALOR DE REFERÊNCIA - SUB TOTAL    222.291,96 1.333.751,76 

  
      

  
 

  

VALOT TOTAL DE REFERÊNCIA 425.659,06 2.553.954,35 
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4 -  FUNDAMENTO LEGAL 

4.1- Lei nº. 8.666/93, atualizada; 

4.2 - Lei nº 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, 

para aquisição  de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

4.3 - Decreto n.º 3.555/2000; 

4.4 - Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de 

Microempresa e Empresa de Pequeno porte. 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

a) Prestar os serviços de Transporte Escolar, em conformidade com o item 3 deste Termo de 

Referência, de acordo com s especificações apresentadas no PP 009/2017-PMP; 

b) Cumprir com os prazos da Prestação do Serviço, determinados neste Termo de Referência; 

c) Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente; 

d) Submeter-se à fiscalização da PMP, através do setor competente, que acompanhará a 

prestação do serviço, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições 

pactuadas; 

e) Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, as 

normas da PMP; 

f) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das 

disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo serão de inteira 

responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar 

pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares; 

g) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários; 

h) Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

legislações pertinentes. 

i) Transportar os alunos no local indicado pela CONTRATANTE conforme as rota; 

j) Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: despesas referentes a 

combustíveis e lubrificantes, manutenção, peças, pneus, seguros, taxas, impostos, salários, 

encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento dos serviços 

propostos, serão inteiramente de responsabilidade da empresa contratada. 

 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE (PMP) 

a) Exercer a fiscalização da execução do objeto através de servidor público indicado pela 

Prefeitura Municipal de Prainha, que emitiu a requisição na forma prevista pela Lei Federal nº 

8.666/93; 

b) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos 

produtos; 

c) Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto. 

 

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇOES DE PAGAMENTO 

a) A prestação do serviço será imediato de acordo com as necessidades da PMP /SEMED 

b) O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e 

aceitação pelo Contratante da Nota Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pela 

Prefeitura Municipal de Prainha e/ou Controle Interno. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica 

condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento. 

c) Para habilitar-se ao pagamento a Contratada deverá protocolar na PMP, Nota Fiscal/Fatura, 

até o 5º (quinto) dia do mês subseqüente ao mês de referência, especificando os gêneros 

alimentícios e seus correspondentes valores em moeda corrente nacional, devendo estar 

formalmente atestada pela Prefeitura Municipal de Prainha. 

d) Na elaboração da Nota Fiscal/Fatura correspondente, a Contratada fará constar o 

quantitativo do serviço executado, o somatório total dos valores correspondentes praticados 

no contrato. 

e) Os serviços deverão ser prestados no endereço constante na Ordem de serviço; 

f) As condições de pagamento são as constantes no respectivo edital de licitação, através 

de depósito bancário junto ao banco e contas da empresa, informados na proposta de 

Preço; 
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7. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO  

Por ocasião da assinatura do Contrato, a contratada deverá apresentar:  

a) Os veículos a serem apresentado(s) na assinatura do contrato deverão estar com 

documentação completa e com certificado de propriedade em dia; 

b) Em relação aos demais veículos a serem utilizados nos serviços, não será obrigatório que os 

mesmos estejam em nome da contratada, entretanto, deverão manter as mesmas 

características acima evidenciadas, bem como deverá ser apresentado contrato de prestação 

de serviços entre a contratada e o proprietário dos veículos, cuja responsabilidade será total 

da contratada, não cabendo à contratante vinculo de qualquer natureza com tal contrato;  

c) Em caso de substituição de veículo, a contratada obriga-se a informar e remeter a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, os documentos acima, referentes ao novo veículo a 

ser utilizado.  

e) IPVA quitado, e vencendo dentro do ano de 2017, apresentar a quitação. 

 

8 - DAS PENALIDADES 

8.1. À licitante ou à Contratada que incorram nas faltas referidas nos arts. 81 a 85 e 89 a 99 

da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a licitante que, convocada dentro do prazo de validade 

de sua proposta, não assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, 

segundo a natureza e gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as 

sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 ou em dispositivos de norma 

que vierem a substituí-la. 

8.2. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato ou 

instrumento equivalente, sujeitará a contratada, além das penalidades referidas no item 

anterior, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 

seguintes limites máximos: 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatório em firmar o contrato ou retirara nota 

de empenho, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte 

do fornecimento não realizado; 

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por 

cada dia subseqüente ao trigésimo. 

7.3. Antes da aplicação de qualquer penalidade será garantido à contratada o contraditório e a 

ampla defesa. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela PMP ou 

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

8- ESTIMATIVA DE CUSTO 

O custo total estimado para a Prestação do serviço e valor mensal de R$ 425.659,06 

(quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e seis centavos), 

totalizando um valor Global de R$ 2.553.954,35 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e três 

mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). 

Para maiores informações, onde os valores apresentados na planilha tiveram como 

referência o preço médio da pesquisa de preço contratado por ocasião da Dispensa de Licitação 

20173021 da Secretaria Municipal de Educação. 

Ficam esclarecidos que os valores apresentados são referenciais, e têm a finalidade de 

subsidiar as empresas licitantes a elaborarem suas propostas. 

 

 

 

Secretário Municipal de Educação-SEMED 
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ANEXO II 

 

MINUTA DO CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00__/2017-PMP/SEMED 

 

CONTRATO .........../ 2017-CPL/PMP 

 

O CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PRAINHA E A EMPRESA 

_____________________, NOS TERMOS DO PP Nº 

00__/2017-SEMED, TENDO POR OBJETO A 

____________, DESTINADOS A SERVIÇOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO 

MUNICIPIO DE PRAINHA, COMO ABAIXO SE DECLARA. 

 

Contrato que fazem entre si, de um lado, a Prefeitura Municipal de Prainha – Pará, sito à Rua 

Barão do Rio Branco, nº 55 - Centro - com CNPJ (MF) nº 04.860.854/0001-07, CEP: 68.130-

000, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato por 

____________________________, brasileiro, portador do CIC/MF nº 

_________________e da Carteira de Identidade nº__________SSP-PA., com interveniência 

da Secretaria Municipal de ___________, neste ato representada por ________________, 

brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade nº _______, CPF nº ___________,neste ato 

denominada CONTRATANTE  e a Empresa........................, doravante denominada 

CONTRATADA, com sede na cidade de ................, Estado do ............, sito a ..........., 

nº.......... , bairro ..............., CEP .............., inscrita no CNPJ.........., comerciante, CPF (MF) 

........., residente à ............., nº........... bairro ..................., CEP .....................Tudo 

conforme os Processo nº 0___/2017/CPL, Pregão Presencial nº (PP)/2017/PMP-SEMED, 

regendo-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei 10.520 de 

17/07/2003, do Decreto municipal competente, que regulamentou o pregão no município de 

PRAINHA e de acordo com as clausulas e condições seguintes: 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE PRAINHA, de acordo com as 

especificações contidas no Edital e na proposta vencedora, bem como as condições reguladas 

pela legislação discriminada no preâmbulo deste instrumento contratual. 

 

Parágrafo único: Nos termos do Inciso XI, artigo 55 da Lei Federal nº 8.666/93, faz parte 

deste, o Edital de Licitação e a proposta do Licitante Vencedor.  

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UNIDADE 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

      

      

 

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá vigência de 10(dez) meses a contar da data da sua assinatura, com 

início em ___/___/2017 e término em ___/___/ 2017. 

 

CLAUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela Prestação do serviço do objeto discriminado na 

Cláusula Primeira o valor Total de R$ .............(              ), através de Nota de Empenho. 

Parágrafo único: As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de 

recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Prainha ou a ele 

provisionados, especialmente na seguinte dotação orçamentária: 
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15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias:  

 
ÓRGÃO: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL – 0301 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRAINHA. 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – 12.361.0007.2.021.0000 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – 12.361.0007.2.081.0000 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL – 
FUNDEB 40% 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – 12.365.0007.2.085.0000 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 
40% 
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

CLÁUSULA V – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO: 

5.1 CONTRATANTE E CONTRATADO acordam que os preços consignados na proposta, objeto 

deste Contrato ficarão irreajustáveis, salvo ocorra aumento ou diminuição no objeto 

Contratado, no limite permitido pela Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE : 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

6.1.Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento; 

6.2.Acompanhar e supervisionar a perfeita execução do objeto ora contratado, através da 

Prefeitura Municipal de Prainha, determinando à CONTRATADA as correções que julgar 

oportunas, para melhoria do mesmo, na forma da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na 

legislação pertinente, as seguintes: 

7.1.Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, 

terceiros ou a contratante, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou 

culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir; 

7.2.Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos 

sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes, inclusive licença em repartições 

públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, 

se necessário. 

7.3. A CONTRATADA será civil e criminalmente responsável por todo e qualquer acidente ou 

danos causados aos usuários estudantes ou a terceiros, na entrega dos materiais solicitados, 

inclusive pagamento de indenizações devidas.  

7.4. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no processo licitatório Pregão Presencial nº 0___/2017-PMP. 

 

CLÁUSULA VIII - DA RESCISÃO CONTRATUAL : 

8.1 Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Prainha, 

ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência administrativa e quando ocorrer situações 

previstas no Art. 78 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores. A critério da PMP, caberá a 

rescisão do Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando ocorrer: 

8.1.1 – O CONTRATADO não cumprir qualquer das obrigações contratuais;  

8.1.2 - Transferir total ou parcialmente o Contrato, sem prévia anuência do CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA IX – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

9.1 O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato sujeitará a contratada 

às seguintes sanções, quando for o caso: 

I. Advertência; 

II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município; 

III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de 
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empenho, pelo atraso ou não cumprimento do serviço; 

IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração nos termos da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA X – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Parágrafo Único. Aplica-se ao presente contrato as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, os 

preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições do Direito Privado. 

 

CLÁUSULA XI – DO FORO 

Parágrafo Único. As partes elegem o foro da Comarca de Prainha, Estado do Pará, com 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar qualquer litígio 

referente ao presente Contrato. 

 

E por estarem assim ajustadas as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de 

igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas que também o assinam. 

 

 

PRAINHA (PA),    de _________________de 2017. 

 

 

 

_______________________________ 

CONTRATANTE 

______________________________ 

CONTRATADA 
 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 
CNPJ: 04.860.854/0001-07 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

End. PA 419, Prainha /Jatuarana, Km 01 - Bairro Jardim Planalto - CEP 68.130-000 – Prainha/PA 
E-mail: licitaprh@gmail.com – contatos: Fone (93) 3534-1266 

 

Rua Barão Rio Branco N.º 55, - Centro CEP 68130-000 - Prainha-Pará  
CNPJ 04.860.854/0001-07              (93) 3534 -1266  

ANEXO III 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

 

Data: 

 

Edital do Pregão nº.: 00__/2017-PMP 

 

À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , 

tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento de 

_______________ em conformidade com o Edital mencionado. Outrossim, declara que: 

 

a) Está apresentando proposta para o (s) seguinte (s) Item (ns): ___ (indicar o (s) Item 

[ns]) ___;  

 

b) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências.  

 

c) Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos 

devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do 

Invólucro de nº. 02 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º 

da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão de nº(PP)/2017-

PMP/SEMED. 

 

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital. 

 

 

Localidade, ___ de ___ de 2017. 

 

 

 

___(assinatura)___ 
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ANEXO IV 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

 

 

Data: 

 

Edital do Pregão nº: 00_/2017-PMP 

 

À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

Prezados Senhores, 

 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para 

fornecimento dos itens indicados no Termo de Referência – Anexo I, de conformidade com o 

Edital mencionado, pelo valor total de ___(preço da proposta em número e por 

extenso____), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais. 

 

Outrossim, declaramos que: 

 

a) Que temos pleno conhecimento e aceitamos todas as condições do Edital assim como para 

contratação; 

 

b) Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados 

por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, 

lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 

c) Garantimos que os materiais serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, 

caso não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidade exigidos; 

 

d) No caso de futura contratação, seremos responsáveis por quaisquer danos que venha a 

causar a terceiros ou ao patrimônio da Entidade de Licitação, durante o fornecimento dos 

bens, reparando, às nossas custas, os mesmos, sem que nos caiba nenhuma indenização por 

parte da Entidade de Licitação. 

 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 

 

e) A efetuar o completo fornecimento dos bens no prazo previsto no Edital, contado a partir da 

data da assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE; 

 

f) Em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir 

da data final prevista para sua entrega; 

 

g) Até que o contrato seja assinado, que esta proposta constituirá um compromisso de nossa 

parte, observada as condições do Edital. 

 

Localidade, ___ de ___ de 2017. 

 

_(assinatura)_ 
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ANEXO V 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n° 

9.854 de 7/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 

 

 

Data: 

 

Edital do Pregão nº:_______ 

 

À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço 

completo)___, declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal 

menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 

insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

Localidade, ___ de _________de _______ 

 

 

 

__ (assinatura)___ 
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ANEXO VI 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

_____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº 

_________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

_________________portador (a) da Carteira de identidade nº. ___________ e de CPF nº. 

DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº. )___/2017-PMP/SEMED, sob 

as sanções administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, e 

considerada: 

 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II,art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

(Localidade) _______ de ________de ______________ 

 

 

 

Representante legal 

 

 

Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da 

empresa licitante. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 
CNPJ: 04.860.854/0001-07 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

End. PA 419, Prainha /Jatuarana, Km 01 - Bairro Jardim Planalto - CEP 68.130-000 – Prainha/PA 
E-mail: licitaprh@gmail.com – contatos: Fone (93) 3534-1266 

 

Rua Barão Rio Branco N.º 55, - Centro CEP 68130-000 - Prainha-Pará  
CNPJ 04.860.854/0001-07              (93) 3534 -1266  

ANEXO VII 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E RESPONSABILIDADE DO OBJETO OFERTADO 

 

 

 

 
_______________________________ (empresa) CNPJ/MF ____________, situada à 

_______________________________, por meio de seu representante legal ao final assinado, 

declara assumir inteira responsabilidade de prestar o serviço ofertado descrito em nossa 

proposta de preços ao Pregão Presencial nº _________________. 

 
Declaramos ainda, que por motivo de força maior e caso fortuito, ou ausência de culpa 

de nossa parte, devidamente comprovada, em fornecer o serviço ofertado, submeteremos a 

apreciação do Setor competente, novo serviço igual ou equivalente, atendendo aos preços 

contatados, desde que aceito pela Administração. 

 

Por derradeiro, que pelo descumprimento total ou parcial da execução do objeto do 

Pregão, suportaremos todas as consequências legais, inclusive com a inexecução do Contrato. 

 

Localidade, _______ de ________________ de ________. 

 

 

____________________________ 

 

Representante. 
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ANEXO VIII 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

Data: 

Edital do Pregão nº:_______ 

À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

_____(nome e qualificação do representante)_____, como representante devidamente 

constituído da empresa _(nome da empresa/CNPJ)________, sito a __________________, 

doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item ________ do Edital 

______________________, DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do 

Código Penal Brasileiro que: 

 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa ____(nome da 

empresa / CNPJ)________, e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer 

pessoa;  

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente 

certame;  

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da 

adjudicação do objeto do referido certame;  

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente 

informado ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o Pregoeiro ou 

representante ou funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial 

das propostas;  

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la.  

 

 

Localidade, ___ de _____________ de 2017. 

 

 

___(assinatura)___ 
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ANEXO IX 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

 

 

 

Eu, (nome do dirigente, por extenso), portador da CI nº _____________ , órgão 

expedidor, CPF nº ____________________, ocupante do (cargo/função) da (nome da 

Entidade), inscrita no CNPJ nº _____________, sediada à (endereço completo), DECLARO, sob 

as penas do art. 299 do Código Penal, e de acordo com o art. 18, inciso IV, da Portaria 

Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008, que (nome e CPF de cada um 

dos dirigentes da entidade; uma declaração para cada dirigente), ocupante do cargo de 

(presidente, diretor, tesoureiro, outro) desta Entidade: 

 

a) não é membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou do 

Tribunal de Contas da União, Estado e Municípios ou respectivo cônjuge ou 

companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

e 

b) não é Servidor Público vinculado ao órgão ou entidade concedente, ou respectivo 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º 

grau. 

 

 

 

Prainha, ............de..........de 2017 

 

 

_________________________ 

Representante Legal 

RG nº 

CPF nº 
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ANEXO X 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Data: 

Edital do Pregão Presencial Nº 00__/2017-PMP/SEMED 

À _______(Entidade de Licitação)__________ 

 

  Prezados Senhores, 

 

  A empresa ____________________________, CNPJ Nº _________, DECLARA 

ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, para fins de participação no procedimento licitatório 

sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017-PMP/SEMED, cumprir 

plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei Nº 

10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal. 

  Declara ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências. 

 

Local, ____ de _____________ de 2017 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO XII 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0___/2017 

A 
Prefeitura Municipal de Prainha 
 
Prezado Senhor: 
 
Tendo examinado o Edital, nós, a firma (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, 
com sede à ______________________, apresentamos a presente proposta para o objeto licitado, em 

conformidade com o Edital mencionado, e  

declaramos que: 
a) Objeto: ________________________________________________________________ 
b) O preço cotado incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações 
decorrentes da licitação, conforme conta no edital e termo de referência; 
c) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as 
condições do Edital. 

(A cotação do preço abaixo não poderá ser superior ao  Preço do Termo de referencia, sob pena de 
desclassificação da empresa que cotou o referido item ) 

 

Rota Linha Região Itinerário Turno 
Percurso/ 

milhas diárias 

Tipo de 
Trans. 

 

Especificação 
Valor Total 

Valor Unit. Valor Mês Valor total 
Lote 01 - Aquáticas / Fluviais 

        
R$ ------ (por 

extenso) 
R$ ------ (por 

extenso) 
R$ ------ (por 

extenso) 

        
R$ ------ (por 

extenso) 
R$ ------ (por 

extenso) 
R$ ------ (por 

extenso) 

        
R$ ------ (por 

extenso) 
R$ ------ (por 

extenso) 
R$ ------ (por 

extenso) 
TOTAL    

Lote 02 – Rotas Terrestre 
 

Rota Linha Região Itinerário Turno 
Percurso/ KM 

diárias 

Tipo de 
Trans. 

 

Especificação 
PREÇO 

Valor Unit. Valor Mês Valor total 
      

  
R$ ------ (por 

extenso) 
R$ ------ (por 

extenso) 
R$ ------ (por 

extenso) 
      

  
R$ ------ (por 

extenso) 
R$ ------ (por 

extenso) 
R$ ------ (por 

extenso) 
Total   

Total  GERAL  
R$ ------ (por 

extenso) 

Formula para calculo:  

 Quant. (milhas /KM) x Valor Unitário x 22 = Valor Mensal 

 Valor Mensal x 6 (Prazo de Execução) = Valor Total 

Forma de Pagamento: conforme o estabelecido no edital 

Prazo de execução: diariamente conforme termo de referencia 

Validade da Proposta Comercial: Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da presente data. 

Agencia, Conta e Banco para deposito: 

 

Declaro está ciente e de acordo com todas as exigências contidas no Edital e seus anexos 

 

  

Local e Data: 

Nome e Assinatura do representante legal 

(Carimbo com CNPJ) 
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