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Município de Cerro Grande do Sul  
Pregão Presencial nº 12/2019 
Tipo de julgamento: menor preço da passagem por linha  

 

 

Licitação Pública para conce-
der permissão de forma pre-
cária e temporária no Serviço 
de Transporte Coletivo na 
área rural do Município. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL - RS, no uso de suas 
atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 
14 de  janeiro do  ano de 2020, na sala de Licitações, localizada na Rua Ernesto Ingomar 
Schmaedecke, 71, que estará realizando PREGÃO PRESENCIAL  do tipo  MENOR PREÇO 
por linha,  a ser processado pelo  Pregoeiro e  Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 
613/2019  e nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, Lei Complementar 
123/2006, Lei Municipal nº 2247 de 11 de julho de 2019, Decreto Municipal nº 18, de 22 de 
março de 2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93. 
                   Poderão participar todas as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 
cadastradas pelo órgão licitador conforme edital, vedada a participação de sociedades coo-
perativas, pois, por definição, não existe vínculo de emprego entre essas entidades e seus 
associados e por força do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado en-
tre este município e o Ministério Público do Trabalho - Procuradoria do Trabalho no Municí-
pio de Pelotas, em 05/05/2009. 

 

1. LOCAL, DATA E HORA: 

1.1. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal de Cerro Grande do 
Sul/Sala de Licitações, no dia 14 de janeiro, com início às 09:00 horas, horário de Brasí-
lia-DF. 

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas devidamente credenciadas 
conforme item 4 do Edital. 

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independente de nova comunicação. 

 

2. DO OBJETO:  

 A presente licitação tem por objetivo conceder permissão de forma precária e 
temporária no Serviço de Transporte Coletivo na área rural do Município com validade 
de 06(seis) meses, contados da assinatura do contrato de permissão, conforme descrito e 
especificado no ANEXO I -Termo de Referência.  

 A execução do serviço licitado fica vinculado ao item 13 deste edital. 
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3. DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Poderá participar do presente pregão, a empresa que atender a todas as exigências,  
inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e estiver devida-
mente credenciada. 

3.2. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto 
no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição e na Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, po-
dendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 

3.3. Não será admitida a participação de empresas que se encontram em regime de concor-
data ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação e que 
estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, suspenso ou que 
tenha sido declarada inidônea.  

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, 
por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, 
que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimen-
to licitatório, no interesse da representada. 

4.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documen-
to de identidade. 

4.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.1.1 deverá ser 
apresentada fora dos envelopes. 

4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

4.3.1) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelha-
do, deverá apresentar: 

 a) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

 b) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade co-
mercial ou de sociedade por ações; 

 c) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no 
caso de sociedade civil; 

 d) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer di-
reitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 

 e) registro comercial, se empresa individual. 

4.3.2) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 a) instrumento público ou particular de procuração, este com a possibilidade de iden-
tificação do se outorgante, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, 
do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com 
poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos pode-
res para dar lance(s) em licitação pública; ou 
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 b) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, com-
provando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática 
de todos os demais atos inerentes ao certame.  

 Observação 1: Em ambos os casos (3.2.2 letras “a” e “b”), o instrumento de 
mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representan-
te legal da empresa. 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de 
uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a 
falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

4.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obriga-
tória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

4.5. É permitido que uma pessoa represente empresas distintas, desde que apresente uma 
carta de credenciamento para cada licitante e desde que não concorram entre si  ofertando 
propostas nos mesmos itens, sob pena de desclassificação de ambas as propostas. 

4.6. As empresas deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, 
declaração, firmada por contador ou representante legal, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

4.7. Os licitantes deverão apresentar juntamente com os documentos para o creden-
ciamento, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 

4.7.1.Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e do-
cumentação sem representante credenciado deverão remeter, fora dos envelopes, a decla-
ração acima. 

4.8. Toda documentação apresentada em se tratando de cópia, deverá ter sua autenticidade 
atestada, neste caso, com a apresentação do documento original. Esse processo de atesta-
do de autenticação por Servidor Municipal,  deverá ser feito antes da abertura do Pregão. 

 

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes 
e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá 
os envelopes nº 01 - PROPOSTA e 02 – DOCUMENTAÇÃO, em envelopes distintos, lacra-
dos, não transparentes e identificados, para o que sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE CERRO GRANDE DO SUL 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
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PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

5.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão:  

 a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e 
lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

 b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habili-
tação. 
 
6 – DA OBTENÇÃO E OPERAÇÃO DO APLICATIVO 
6.1 O licitante deverá baixar o aplicativo para cotação de preços no endereço 
www.cerrograndedosul.rs.gov.br, (acesso a informação/ licitação/ pregão presencial), arqui-
vo “Auto Cotação”.  
 
6.2 O licitante após instalação do aplicativo Auto Cotação deverá preencher seus dados ca-
dastrais e posteriormente baixar o arquivo disponível para cotação dos itens deste certame 
disponível no mesmo endereço eletrônico de obtenção deste edital. Deverá o licitante atua-
lizar o sistema Auto Cotação (caso já tenha instalado em seu computador) no site do 
Município antes de baixar o arquivo, para validar a versão. 
 
6.3 Após o preenchimento dos itens do processo cujo licitante terá interesse em participar, 
com valores unitários , o arquivo de cotação deverá ser salvo em mídia digital (Pen Drive), e 
anexado junto ao envelope 01 – Propostas de Preços. 
Obs.: Caso haja dúvidas quanto à instalação do aplicativo “Auto Cotação”, os licitantes de-
verão entrar em contato com o setor de compras através do telefone (51) 3675-1122 Ramal 
(206) com servidor responsável. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
7.1.  A proposta poderá ser apresentada em papel timbrado, devendo ser datilografada ou 
impressa por meio eletrônico, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em lingua-
gem clara, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa e deverá 
conter: 
 

a) Planilha de cálculo. 
 
Não serão aceitas propostas financeiras que deixarem de atender qualquer das dispo-

siçoes deste edital. 
 
 
7.2 – Preço: Deve ser indicado, em moeda nacional, o valor da passagem por itinerário. 
No referido preço deverão estar incluídas as despesas com recursos materiais e humanos, 
encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despe-
sas que se fizerem necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Edital.  
 

7.3 – Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula. 
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8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

8.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 
oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, 
até a proclamação da vencedora. 

8.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anteri-
or, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos 
lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas 
escritas. 

8.3.  No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e su-
cessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em 
segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 

8.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida a disputa para toda a ordem de 
classificação.  

8.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60s (sessenta segundos) para apresentar 
nova proposta. 

8.6.  É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

8.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,01 (um  centavo de real). 

8.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente de-
sistente às penalidades constantes no item 15 deste edital. 

8.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implica-
rá na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 
apresentar novos lances naquele item, sendo mantido o último preço apresentado pela 
mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas. 

8.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o 
pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

8.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, compa-
rando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a 
respeito. 

8.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço total do lote, desde que a propos-
ta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível 
com o preço de mercado.  

8.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
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 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 
requisitos do item 5; 

 d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifes-
tamente inexequíveis. 

 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 
criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a pro-
posta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

8.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 

8.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresenta-
das, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os 
recursos interpostos. 

8.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de 
Licitação e Contratos deste Município, conforme subitem 18.1 deste edital. 

8.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes. 

 

9. DA HABILITAÇÃO: 

9.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELO-
PE Nº 02, os seguintes documentos: 

9.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Fede-
ral, conforme ANEXO V deste edital; 

9.1.2. Declaração formal de disponibilidade do veiculo para execução do serviço licitado, 
que atenda aos requisitos do Código de Trânsito Brasileiro, por ocasião da vistoria exigida 
no item 14 deste edital, com no máximo 20 anos de fabricação, além de capacidade indivi-
dual para transporte de no mínimo 15 (quinze) passageiros; 

 

9.1.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 a) Registro Comercial no caso de empresa individual; 
 b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim exigir; 
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9.1.3.1.Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documen-
tos referidos no item 9.1.3, a empresa que já os houver apresentado no momento do 
credenciamento, previsto item 4 deste edital. 

9.1.4 REGULARIDADE FISCAL: 
 a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União; 
 b) Certificado de Regularidade com o FGTS; 
 c) Alvará de Licença Municipal de Localização da sede da licitante; 
 d) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal da sede da licitante; 
 e) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual; 
 f) Cartão CNPJ. 
 

9.1.5 REGULARIDADE TRABALHISTA: 
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, me-

diante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
(www.tst.jus.br ou www.csjt.jus.br e tribunais regionais do trabalho na internet). 

 
9.1.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 a) Certidão Negativa de falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresen-
tação do documento. 
 

Obs.: As certidões devem ser apresentadas dentro do prazo de validade, sob pena 
de inabilitação. 

 

9.2. Os documentos do item 9.1.1 a 9.1.6 poderão ser apresentados em original, por qual-
quer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por Servidor Municipal, nes-
te caso com a apresentação do documento original. 

9.3. Os documentos emitidos pela internet deverão ser apresentados em original, podendo 
ter sua veracidade comprovada pelo Pregoeiro. 

9.4. Para os documentos que não mencionarem prazo de validade será considerado o 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua expedição.           

9.5. A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal, previstos no item 9.1.4, deste edital, terá sua habilita-
ção condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade 
em 05 (cinco) dias úteis, a contar da sessão em que foi declarada como vencedora do cer-
tame. 

9.6. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual pe-
ríodo, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma mo-
tivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

9.7. Ocorrendo a situação prevista no item 9.5, a sessão do pregão será suspensa, podendo 
o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os 
licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da 
habilitação. 

http://www.tst.jus.br/
http://www.csjt.jus.br/
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9.8. O benefício de que trata o item 9.5 não eximirá a microempresa e a empresa de peque-
no porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restri-
ção. 

9.9. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 9.5, implicará na inabili-
tação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 10.2, sem prejuízo das pena-
lidades previstas no item 15.1, alínea a, deste edital. 

9.10. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, 
após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

10.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o 
menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

10.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a lici-
tante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classi-
ficação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar dire-
tamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

10.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a ven-
cedora e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e moti-
vada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 
11 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 
 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. 
 
11.1.1. Recebida a impugnação, o pregoeiro irá encaminhá-la à autoridade competente, que 
decidirá no prazo de vinte e quatro horas. 

 
11.1.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 

 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

12.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção 
de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de 
recurso. 

12.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como 
o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifesta-
rem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do 
prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

12.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
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12.4.  A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito ao recurso. 

12.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o 
ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou 
fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de respon-
sabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 
13 . DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO PAGAMENTO  
 
13.1. A prestação do serviço deverá atender o itinerário, dias e respectivos horários , con-
forme especificado e descrito no ANEXO I – Termo de Referência, parte integrante deste 
edital, sujeito a alterações a depender da necessidade da Administração. 
 
13.2. Os pagamentos serão efetuados pelos usuários do serviço público, ficando o PERMI-
TENTE isento de qualquer ônus em relação ao PERMISSIONÁRIO. 

13.3. O valor a ser pago pelos usuários será fixado pela administração mediante Decreto.  

 
14. DAS EXIGÊNCIAS 
14.1 A vencedora terá um prazo de 02 (dois) dias úteis antes da assinatura do Contrato 
para submeter o seu veículo à vistoria, nesta Prefeitura, acompanhada da seguinte 
documentação: 
 a) Registro como veículo de transporte de passageiros (em nome da empresa, seu 
titular ou um de seus sócios); 
 b) Carteira Nacional de Habilitação (Categoria D ou E) do condutor responsável, 
apropriada para o tipo de transporte; 
 c) Comprovante do Seguro de responsabilidade civil dos passageiros e Seguro 
contra Acidentes Pessoais de Passageiros - APP do veiculo; 
 d) Certificado do tacógrafo devidamente auferido pelo INMETRO; 
 h) Certidão negativa de registro de distribuição criminal, relativamente aos crimes de 
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores. 
 i) Vistoria no DETRAN do veículo a utilizar no transporte de passageiros; 
 j) Laudo Técnico em vigência, realizado por Engenheiro Mecânico com verificação 
semestral da parte mecânica do veículo, dos equipamentos obrigatórios e de segurança. 
 
14.2 O veículo não poderá contar com mais de 20 (vinte) anos de fabricação.  
 
14.3   O veículo terá que obrigatoriamente possuir transmissão luminosa superior ou igual a 
75% para os vidros incolores dos para-brisas e laterais e 70% para os vidros laterais e para-
brisas coloridos. 
 
14.4 O não cumprimento de qualquer dos itens constantes neste Edital, implicará na 
sumária desclassificação da vencedora, convidando-se imediatamente a próxima 
classificada para as mesmas providências, independente da aplicação das penalidades 
descritas nos itens 8.3 e 8.4 deste edital. 
 
14.5 Os veículos poderão ser vistoriados pelo Município, ordinariamente, de 60 (sessenta) 
em 60 (sessenta) dias, ou de forma extraordinária, a qualquer momento, quando se 
entender necessário. 
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15. DAS OBRIGAÇÕES: 
15.1 – DO PERMITENTE: 
 
15.1.1. Aplicar à Permissionária penalidades, quando for o caso, garantido o contraditório e 
a ampla defesa;  
 
15.1.2. Prestar à Permissionária toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 
à perfeita execução do Contrato; 
 
15.1.3. Notificar, por escrito, à Permissionária da aplicação de qualquer sanção. 
 
15.2 - DA PERMISSIONÁRIA: 
 
15.2.1. Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações contidas 
neste Edital e condições previstas no Contrato; 
 
15.2.2. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
 
15.2.3. Executar o serviço contratado, nas tarifas, horários, dias e itinerários fixados pelo 
Município; 
 
15.2.4. Executar  o serviço de forma satisfatória, dentro dos padrões e condições previstas 
no edital; 
 
15.2.5 Os pontos de parada serão livres na área rural; 
 
15.2.6 Fica terminantemente proibida as permissionárias pegar passageiros dentro do 
perímetro urbano, exceto no ponto de partida. 
 
15.2.7 Tratar com urbanidade e com respeito os usuários e os agentes do poder publico; 
 
15.2.8 Responder por si e por seus prepostos os danos causados ao Município ou a 
terceiros por dolo ou culpa; 

 

15.2.9 Cumprir as Portaria e Resoluções do Município; 

 

15.2.10 Submeter os veículos as vistorias técnicas determinadas pelo Munícipio e conforme 
ordena o CTB, bem como mantê-los sempre limpos e em condições de segurança; 

 

15.2.11 Suprir o horário com outro veículo, sempre que necessário independente da 
circunstância de que tenha que recolher o veículo em serviço; 

 

15.2.12 Todas as despesas referentes ao serviço objeto do presente contrato de permissão 
correrão por conta da PERMISSIONARIA, inclusive os tributos Municipais, Estaduais e Fe-
derais incidentes sobre os serviços prestados, bem como comprometer-se na pontualidade 
dos recolhimentos legais ( PIS, FGTS, INSS...). 
 



Prefeitura Municipal  de Cerro Grande do Sul  

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 – CEP 96770-000 – Fone/Fax (51) 3675-1122. 

CNPJ: 92 324 748/0001-68 – End. Eletrônico: www.cerrograndedosul.rs.gov.br 

 

  

 

15.2.13 As contratações, inclusive mão- de- obra, feitas pela permissionária são regidas pe-
las disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qual-
quer relação entre os terceiros contratados pela permissionária e o Município.  
 
 

16. DAS PENALIDADES: 

16.1 Pelo inadimplemento das obrigações sejam na condição de participante do pregão ou 
de contratada, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às seguintes penalida-
des: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 6 meses e multa de 5 vezes o valor da 
URM ( Unidade de Referência Municipal); 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10 vezes o 
valor da URM ( Unidade de Referência Municipal); 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execu-
ção e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 5 vezes o valor da URM 
( Unidade de Referência Municipal); 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10 vezes o valor da URM ( Unidade de 
Referência Municipal); 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Ad-
ministração pelo prazo de 2 anos e multa de 15 vezes o valor da URM ( Unidade de Refe-
rência Municipal); 

 h) causar qualquer prejuízo  resultante direta ou indiretamente de execução contra-
tual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 15 vezes o valor da URM( 
Unidade de Referência Municipal); 

 

16.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

   Obs.: O valor atual da URM (Unidade de Referência Municipal) é de R$ 125,64. 

 
17 - DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO DE PERMISSÃO: 
 
17.1. Homologado, a Administração convocará o vencedor para assinar, na sede do Muni-
cípio, o contrato de permissão para executar o serviço, no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
17.2. O prazo anteriormente mencionado poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo perí-
odo desde que seja feito de forma motivada durante o transcurso daquele prazo. 
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18. REALINHAMENTO DAS TARIFAS: 

 
18.1 A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da 
licitação e preservada pelas regras de revisão previstas na Lei 8987/95 no edital e no con-
trato. 

18.2 As tarifas serão reajustadas, à requerimento da permissionária, sempre que houverem 
acréscimos nos preços dos insumos que serviram de base de calculo da tarifa, desde que 
comprovado seu impacto e que inviabilizarem a prestação do serviço adequado se mantido 
o mesmo valor tarifário. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 
de interpretação do edital, poderão ser obtidas junto à Pregoeira e Equipe de Apoio, pelo e-
mail licitacao@cerrograndedosul.rs.gov.br, ou pelo telefone (51) 3675-1122 ramal (213), no 
horário compreendido entre as 07h às 13h preferencialmente, com antecedência mínima de 
03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. O edital está disponível no 
site www.cerrograndedosul.rs.gov.br. 

19.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no setor de Licitação e Con-
tratos do Município. 

19.3.  É facultado ao pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de apoio, proceder em qualquer 
fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do pro-
cesso. 

19.4. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a reali-
zação de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente. 

19.5. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documen-
tação o seu endereço, e-mail e os números de telefone. 

19.6. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 
apresentados em original ou por processo de cópia autenticada por tabelião, ou por cópia 
atestada por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

19.7. As cópias extraídas da internet dos documentos serão tidas como originais após terem 
a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração. 

19.8. A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o 
valor inicial contratado. 

19.9. A Permitente não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 
da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer ou-
tros. 

19.10. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-
corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

19.11. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 
da Lei Federal nº 8.666/93). 

http://www.cerrograndedosul.rs.gov.br/
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19.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Tapes para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja.  

19.13. Integram este Edital de Pregão: 

  ANEXO I – Termo de Referência. 

  ANEXO II – Minuta do Contrato. 

  ANEXO III – Modelo de Credenciamento Específico. 

  ANEXO IV - Modelo de Declaração Inidoneidade. 

  ANEXO V - Modelo de Enquadramento ME/EPP. 

  ANEXO VI - Modelo de Declaração  que não emprega menor. 

  ANEXO VII - Modelo de Disponibilidade do veículo. 

   

 

 

  Cerro Grande do Sul, 26 de dezembro de 2019.                         

                       

 

SÉRGIO SILVEIRA DA COSTA 

                                                       Prefeito Municipal 



 

 

ANEXO I – Termo de referência  
 

Os valores das tarifas das passagens terão seu teto máximo, itinerários, dias e horários 
estipulados pela administração conforme descritos na tabela abaixo. 

Os veículos deverão ter capacidade mínima para 15 passageiros. 
 

ITINERÁRIO 01- Segunda-feira 

PERCURSO PREÇO 
PASSAGEM 

Cerro Grande do Sul, Brasino, Vila Preta, Carvalho, Cerro dos 
Porongos, Garambeu e Cerro Grande do Sul. 

R$ 9,52 

Horário de saída e chegada 08:10 ás 10:00  

Horário de saída e chegada 14:10 às 16:00  

 

ITINERÁRIO 02- Terça-feira 

PERCURSO PREÇO 
PASSAGEM 

Cerro Grande do Sul, Picada da Cruz, Adão Machado, Ivone Eckert, 
João Schultz, Otavio Bujes (Tavinho), João da Cruz, Baiano e Cerro 
Grande do Sul. 

R$ 9,71 

Horário de saída e chegada 08:10 ás 10:00  

Horário de saída e chegada 14:10 às 16:00  

 

ITINERÁRIO 03- Quarta-feira 

PERCURSO PREÇO 
PASSAGEM 

Cerro Grande do Sul, Indaiá, Data dos Tavares, Salão Prata, 
Associação de agricultores, Abilio Ventura, Data dos Fragoso, Linha 
Italiana e Cerro Grande do Sul. 

R$ 9,90 

Horário de saída e chegada 08:10 ás 10:00  

Horário de saída e chegada 14:10 às 16:00  

 
ITINERÁRIO 04- Sexta-feira 

PERCURSO PREÇO 
PASSAGEM 

Cerro Grande do Sul, Formoso, propriedade do falecido Ervino 
Dietrich, Sergio Vencato, Pessegueiros, Campo dos Teixeiras, Cerro 
dos Camargos e Cerro Grande do Sul. 

R$ 9,85 

Horário de saída e chegada 08:10 ás 10:00  

Horário de saída e chegada 14:10 às 16:00  

 
ITINERÁRIO 05- Quinta-feira 

PERCURSO PREÇO 
PASSAGEM 

Cerro Grande do Sul, Linha Espanhola, São José, Ricardo Pereira, 
Cerro dos Toledo, Cerro do Armazém, Estrada Pessegueiros e Cerro 
Grande do Sul. 

R$ 10,43 



 

Horário de saída e chegada 08:10 ás 10:00  

Horário de saída e chegada 14:10 às 16:00  

 
 
 
A seguir exemplos dos ITINERÁRIOS e como deve ser a metodologia de cálculos: 
 
Itinerário 1, com 28Km. 
 
 
ITENS PARÂMETROS CUSTO ENCARGOS Soma 

custos 

ITINERÁRIO 1    

Total km 28    

     

Custos Fixos     

Custo Total do Veículo 70.000,00    

Depreciação Anual % 25    

Valor Depreciação Mês 1.458,33    

Depreciação por KM  1,183712121  1,18 

Dias por Mês 4,4    

Voltas por dia 2    

Quantidade de linhas 5    

Salário do Motorista 1.500,00    

Custo KM Sal. Motorista  1,217532468 0,448051948 1,67 

13º Salário – Custo Mensal 125,00    

13º Salário- Custo Mensal/KM  0,101461039 0,037337662 0,14 

Férias – Custo -  Mensal 166,63    

  0,135247565 0,049771104 0,19 

FGTS % 8,00    

INSS % 28,80    

IPVA 700,00    

IPVA Mensal 58,33 0,047348485  0,05 

DPVAT 396,49    

DPVAT Mensal 33,04 0,026818858  0,03 

Seguro 3.500,00    

Seguro Mensal 291,67 0,236742424  0,24 

Contador Mensal 300,00 0,243506494  0,24 

    TOTAL DO CUSTO FIXO    3,73 

     

Custo Variável     

Combustível por Litro 3,66    

Média por Litro 7 0,522857143  0,52 

Lubrificant/ Filtro por 10.000km 83,04 0,008304  0,01 

6 Pneus por 50.000 km  3.794,04 0,0758808  0,08 

TOTAL DO CUSTO VARIÁVEL    0,61 

     

TOTAL DO CUSTO TOTAL    4,33 

     

Total do Custo por Volta Total KM 28  121,37 

     



 

Lucro % 10   12,14 

     

Impostos 7,7   9,35 

     

TOTAL DO CUSTO DA LINHA    142,85 
 
 
 
Itinerário 2, com 32 Km. 

 
ITENS PARÂMETROS CUSTO ENCARGOS Soma 

custos 

ITINERÁRIO 2    

Total km 32    

     

Custos Fixos     

Custo Total do Veículo 70.000,00    

Depreciação Anual % 25    

Valor Depreciação Mês 1.458,33    

Depreciação por KM  1,035748106  1,04 

Dias por Mês 4,4    

Voltas por dia 2    

Quantidade de linhas 5    

Salário do Motorista 1.500,00    

Custo KM Sal. Motorista  1,065340909 0,392045455 1,46 

13º Salário – Custo Mensal 125,00    

13º Salário- Custo Mensal/KM  0,088778409 0,032670455 0,12 

Férias – Custo -  Mensal 166,63    

  0,118341619 0,043549716 0,16 

FGTS % 8,00    

INSS % 28,80    

IPVA 700,00    

IPVA Mensal 58,33 0,041429924  0,04 

DPVAT 396,49    

DPVAT Mensal 33,04 0,023466501  0,02 

Seguro 3.500,00    

Seguro Mensal 291,67 0,207149621  0,21 

Contador Mensal 300,00 0,213068182  0,21 

    TOTAL DO CUSTO FIXO    3,26 

     

Custo Variável     

Combustível por Litro 3,66    

Média por Litro 7 0,522857143  0,52 

Lubrificant/ Filtro por 10.000km 83,04 0,008304  0,01 

6 Pneus por 50.000 km  3.794,04 0,0758808  0,08 

TOTAL DO CUSTO VARIÁVEL    0,61 

     

TOTAL DO CUSTO TOTAL    3,87 

     

Total do Custo por Volta Total KM 32  123,80 

     



 

Lucro % 10   12,38 

     

Impostos 7,7   9,53 

     

TOTAL DO CUSTO DA LINHA    145,71 
 

Itinerário 3, com 36 Km. 
 
ITENS PARÂMETROS CUSTO ENCARGOS Soma 

custos 

ITINERÁRIO 3    

Total km 36    

     

Custos Fixos     

Custo Total do Veículo 70.000,00    

Depreciação Anual % 25    

Valor Depreciação Mês 1.458,33    

Depreciação por KM  0,920664983  0,92 

Dias por Mês 4,4    

Voltas por dia 2    

Quantidade de linhas 5    

Salário do Motorista 1.500,00    

Custo KM Sal. Motorista  0,946969697 0,348484848 1,30 

13º Salário – Custo Mensal 125,00    

13º Salário- Custo Mensal/KM  0,078914141 0,029040404 0,11 

Férias – Custo -  Mensal 166,63    

  0,105192551 0,038710859 0,14 

FGTS % 8,00    

INSS % 28,80    

IPVA 700,00    

IPVA Mensal 58,33 0,036826599  0,04 

DPVAT 396,49    

DPVAT Mensal 33,04 0,020859112  0,02 

Seguro 3.500,00    

Seguro Mensal 291,67 0,184132997  0,18 

Contador Mensal 300,00 0,1893939  0,19 

    TOTAL DO CUSTO FIXO    2,90 

     

Custo Variável     

Combustível por Litro 3,66    

Média por Litro 7 0,522857143  0,52 

Lubrificant/ Filtro por 10.000km 83,04 0,008304  0,01 

6 Pneus por 50.000 km  3.794,04 0,0758808  0,08 

TOTAL DO CUSTO VARIÁVEL    0,61 

     

TOTAL DO CUSTO TOTAL    3,51 

     

Total do Custo por Volta Total KM 36  126,22 

     

Lucro % 10   12,62 



 

     

Impostos 7,7   9,72 

     

TOTAL DO CUSTO DA LINHA    148,57 
 
 
 
Itinerário 4, com 35 Km. 
 
 
 
ITENS PARÂMETROS CUSTO ENCARGOS Soma 

custos 

ITINERÁRIO 4    

Total km 35    

     

Custos Fixos     

Custo Total do Veículo 70.000,00    

Depreciação Anual % 25    

Valor Depreciação Mês 1.458,33    

Depreciação por KM  0,946969697  0,95 

Dias por Mês 4,4    

Voltas por dia 2    

Quantidade de linhas 5    

Salário do Motorista 1.500,00    

Custo KM Sal. Motorista  0,974025974 0,358441558 1,33 

13º Salário – Custo Mensal 125,00    

13º Salário- Custo Mensal/KM  0,081168831 0,02987013 0,11 

Férias – Custo -  Mensal 166,63    

  0,108198052 0,039816883 0,15 

FGTS % 8,00    

INSS % 28,80    

IPVA 700,00    

IPVA Mensal 58,33 0,037878788  0,04 

DPVAT 396,49    

DPVAT Mensal 33,04 0,021455087  0,02 

Seguro 3.500,00    

Seguro Mensal 291,67 0,189393939  0,19 

Contador Mensal 300,00 0,194805195  0,19 

    TOTAL DO CUSTO FIXO    2,98 

     

Custo Variável     

Combustível por Litro 3,66    

Média por Litro 7 0,522857143  0,52 

Lubrificant/ Filtro por 10.000km 83,04 0,008304  0,01 

6 Pneus por 50.000 km  3.794,04 0,0758808  0,08 

TOTAL DO CUSTO VARIÁVEL    0,61 

     

TOTAL DO CUSTO TOTAL    3,59 

     



 

Total do Custo por Volta Total KM 35  125,62 

     

Lucro % 10   12,56 

     

Impostos 7,7   9,67 

     

TOTAL DO CUSTO DA LINHA    147,85 
 

 
Itinerário 5, com 47 Km. 
 
ITENS PARÂMETROS CUSTO ENCARGOS Soma 

custos 

ITINERÁRIO 5    

Total km 47    

     

Custos Fixos     

Custo Total do Veículo 70.000,00    

Depreciação Anual % 25    

Valor Depreciação Mês 1.458,33    

Depreciação por KM  0,71  0,71 

Dias por Mês 4,4    

Voltas por dia 2    

Quantidade de linhas 5    

Salário do Motorista 1.500,00    

Custo KM Sal. Motorista  0,73 0,266924565 0,99 

13º Salário – Custo Mensal 125,00    

13º Salário- Custo Mensal/KM  0,06 0,022243714 0,08 

Férias – Custo -  Mensal 166,63    

  0,08 0,02965087 0,11 

FGTS % 8,00    

INSS % 28,80    

IPVA 700,00    

IPVA Mensal 58,33 0,03  0,03 

DPVAT 396,49    

DPVAT Mensal 33,04 0,02  0,02 

Seguro 3.500,00    

Seguro Mensal 291,67 0,14  0,14 

Contador Mensal 300,00 0,15  0,15 

    TOTAL DO CUSTO FIXO    2,22 

     

Custo Variável     

Combustível por Litro 3,66    

Média por Litro 7 0,522857143  0,52 

Lubrificant/ Filtro por 10.000km 83,04 0,008304  0,01 

6 Pneus por 50.000 km  3.794,04 0,0758808  0,08 

TOTAL DO CUSTO VARIÁVEL    0,61 

     

TOTAL DO CUSTO TOTAL    2,83 

     



 

Total do Custo por Volta Total KM 47  132,90 

     

Lucro % 10   13,29 

     

Impostos 7,7   10,23 

     

TOTAL DO CUSTO DA LINHA    156,43 
 

 
Observações gerais sobre as planilhas de cálculos das linhas: 

1.1    A administração considerou para efeito de cálculos o salário do motorista de R$ 1.500,00 
(hum mil e quinhentos reais). Como cada empresa possui a sua realidade, este valor pode variar, 
podendo assim ser ofertada uma proposta de melhor valor pela(s) empresa(s). 
1.2    Para atingir o valor da passagem, a Administração utilizou como parâmetro o valor total do 
custo da linha e dividiu pelo número mínimo de 15 passageiros. 
1.3 Fica estabelecido que o limite máximo do lucro não poderá ultrapassar 10% (dez por 
cento). 
1.4 Todos os outros valores são aproximados, podendo ser aumentados ou diminuídos, 
conforme a realidade de cada empresa, até mesmo acrescentar aos custos fixos despesas não 
computadas, desde que devidamente justificadas e estudadas pela Administração. 
1.5 Fica estabelecido que a licitante é responsável pelos encargos sociais, fiscais, tributários e 
previdenciários das pessoas por ela contratadas. 
1.6 Estas linhas poderão sofrer alterações em suas quilometragens, se houver necessidade, 
tanto para maior, quanto para menor, não ultrapassando o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
previstos na Lei nº 8.666/93. 
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ANEXO II 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PERMISSÃO Nº ----/2019 
 

 
 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado, o MUNICÍPIO 
DE CERRO GRANDE DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede na Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, nº 71, em Cerro Grande do Sul – RS, 
inscrito no CNPJ sob nº. 92.324.748/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal SÉRGIO SILVEIRA DA COSTA, doravante denominado PERMITENTE, e 
de outro lado, a empresa ......................................................, inscrita no CNPJ sob nº. 
............................................., localizada na ..................................... CEP 
.......................... Município ........................, neste ato representada pelo (a) 
............................, brasileiro (a), Inscrito (a) no CPF sob nº.................., residente e 
domiciliado em ...........................,  doravante denominada simplesmente de 
PERMISSIONARIA, celebram entre si o presente “CONTRATO DE PERMISSÃO 
DE FORMA PRECÁRIA E TEMPORÁRIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO NA AREA RURAL”, o qual se regerá 
pelas seguintes Cláusulas, além das determinações considerando o resultado do 
Pregão Presencial  n° 12/2019, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 
10.520/02, o Decreto Federal nº. 3.555/2000, Lei Municipal nº 2247/2019, Decreto 
Municipal nº. 18/2019 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e as condições 
seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 – A PERMISSIONARIA obriga-se a executar os itinerários, dias, horários, com 
as seguintes tarifas finais para os seus usuários: 

 

Item Especificação Preço Unit.  

1 Itinerario 01  

2 Itinerario 02  

3 Itinerario 03  

4 Itinerário 04.  

5 Itinerario 05  

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTRATO, DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO  
2.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou 
rescisão, pelas disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas 
suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito 
público. 
 
2.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido 
pelo MUNICÍPIO a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais 
pertinentes. 
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2.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na 
proposta apresentada pela PERMISSIONÁRIA. 
 
2.4 – A vigência do contrato tem seu termo inicial com a assinatura do instrumento e 
final em 06 (seis) meses após firmado o contrato, podendo ser prorrogado por igual 
período. 
 
2.5 – A execução dos serviços deverá ocorrer conforme o previsto no edital, tendo 
seu início em no máximo 05 dias, sob pena de instauração de processo 
administrativo e aplicação de penalidades. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO PAGAMENTO 
3.1. A prestação do serviço deverá atender o itinerário, dias e respectivos horários, 
conforme especificado e descrito no ANEXO I – Termo de Referência, parte 
integrante deste edital, sujeito a alterações a depender da necessidade da 
Administração. 
 
3.2. Os pagamentos serão efetuados pelos usuários do serviço público, ficando o 
PERMITENTE isento de qualquer ônus em relação ao PERMISSIONÁRIO. 

3.3. O valor a ser pago pelos usuários será fixado pela administração mediante 
Decreto. 
 
  
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES 
Do contrato de permissão deverão constar as seguintes obrigações: 
 
4.1 – DO PERMITENTE: 
4.1.1. Aplicar à Permissionária penalidades, quando for o caso, garantido o 
contraditório e a ampla defesa;  
 
4.1.2. Prestar à Permissionária toda e qualquer informação, por esta solicitada, 
necessária à perfeita execução do Contrato; 
 
4.1.3. Notificar, por escrito, à Permissionária da aplicação de qualquer sanção. 
 
4.2 - DA PERMISSIONÁRIA: 
4.2.1. Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações 
contidas neste Edital e condições previstas no Contrato; 
 
4.2.2. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
 
4.2.3. Executar o serviço contratado, nas tarifas, horários, dias e itinerários fixados 
pelo Município; 
 
4.2.4. Executar serviço de forma satisfatória, dentro dos padrões e condições 
previstas no edital; 
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4.2.5. Os pontos de parada serão livres na área rural; 
 
4.2.6. Fica terminantemente proibida às permissionárias pegarem passageiros 
dentro do perímetro urbano, exceto no ponto de partida; 
 
4.2.7. Tratar com urbanidade e com respeito os usuários e os agentes do poder 
publico; 
 
4.2.8. Responder por si e por seus prepostos os danos causados ao Município ou a 
terceiros por dolo ou culpa; 

4.2.9. Cumprir as Portaria e Resoluções do Município; 

 

4.2.10. Submeter os veículos as vistorias técnicas determinadas pelo Munícipio e 
conforme ordena o CTB, bem como mantê-los sempre limpos e em condições de 
segurança; 

 

4.2.11. Suprir o horário com outro veículo, sempre que necessário independente da 
circunstância de que tenha que recolher o veículo em serviço; 

 

4.2.12. Todas as despesas referentes ao serviço objeto do presente contrato de 
permissão correrão por conta da PERMISSIONÁRIA, inclusive os tributos 
Municipais, Estaduais e Federais incidentes sobre os serviços prestados, bem como 
comprometer-se na pontualidade dos recolhimentos legais ( PIS, FGTS, INSS...); 
 
4.2.13. As contratações, inclusive mão- de- obra, feitas pela permissionária são 
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se 
estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela permissionária e 
o Município.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO: 

5.1 – O PERMITENTE designa o Servidor......................,  inscrito no CPF sob nº 
............................., Matrícula ........., conforme Portaria de Designação nº ........ 
fiscalizar a execução e qualidade do serviço, para que seja fornecido conforme 
homologação do Pregão Presencial Nº 12/2019. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – RESCISÕES: 
6.1 -O PERMITENTE poderá rescindir o presente contrato, se a PERMISSIONÁRIA 
não obedecer aos requisitos estipulados no edital ligados a execução do serviço. 
 A rescisão poderá ocorrer ainda, nos termos dos artigos 78 e 79 e seus 
parágrafos da Lei n° 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
7.1- Pelo inadimplemento das obrigações sejam na condição de participante do 



Prefeitura Municipal  de Cerro Grande do Sul  

Rua Ernesto Ingomar Schmaedecke, 71 – CEP 96770-000 – Fone/Fax (51) 3675-1122. 

CNPJ: 92 324 748/0001-68 – End. Eletrônico: www.cerrograndedosul.rs.gov.br 

 

   
   

 

pregão ou de PERMISSIONÁRIA, as licitantes, conforme as infrações estarão 
sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 6 meses e multa de 5 
vezes o valor da URM ( Unidade de Referência Municipal); 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 
de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos 
e multa de 10 vezes o valor da URM ( Unidade de Referência Municipal); 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, 
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 5 vezes 
o valor da URM (Unidade de Referência Municipal); 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10 vezes o valor da 
URM ( Unidade de Referência Municipal); 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 15 vezes o valor da URM (Unidade 
de Referência Municipal); 

 h) causar qualquer prejuízo resultante direta ou indiretamente de execução 
contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 15 
vezes o valor da URM (Unidade de Referência Municipal); 

7.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 Obs.: O valor atual da URM (Unidade de Referência Municipal) é de R$ 125,64. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – REALINHAMENTO DAS TARIFAS 
8.1 A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta 
vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas na Lei 
8987/95 no edital e no contrato. 

8.2 As tarifas serão reajustadas, a requerimento da permissionária, sempre que 
houverem acréscimos nos preços dos insumos que serviram de base de cálculo da 
tarifa, desde que comprovado seu impacto e que inviabilizarem a prestação do 
serviço adequado se mantido o mesmo valor tarifário. 

 
 
CLÁUSULA NONA - ENCARGOS: 
9.1- A PERMISSIONÁRIA assume a obrigação de responder perante terceiros, 
administrativa, civil e criminalmente, por quaisquer danos causados, seja por seus 
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prepostos ou empregados, bem como de recolher os tributos legais devidos, e 
responsabilizar-se pelos encargos sociais e trabalhistas das pessoas por ele 
contratadas, mantendo durante toda a execução do Contrato as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no presente edital. 

Ficam ainda, sob exclusiva responsabilidade da contratada, quaisquer 
acidentes de trabalho ou doenças que os mesmos venham a sofrer na execução 
deste contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO: 
10.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as 
partes o Foro da Comarca de Tapes - RS, com renúncia expressa a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes 
e as testemunhas abaixo em duas vias de igual teor e forma. 
 
 

Cerro Grande do Sul, __ de________ de 2019. 
 
 
 
         PERMITENTE                                                                  PERMISSIONÁRIA                                                                                                      
____________________________                   ________________________________ 

  Sérgio Silveira da Costa                                                             Licitante 
   Prefeito Municipal. 
 
 

 
Cícero Wilde de Oliveira 

                Assessor Jurídico 
                   OAB/RS nº. 25.707 

 
TESTEMUNHAS: 
 
______________________________  ______________________________ 
 
 
 
 FISCAL DO CONTRATO:  
 
_________________________________                             
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ANEXO III 

 
CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

(Modelo) 
 

 
 
                     Pelo presente a empresa ............................................................., situada na 
......................, CNPJ n.º..........................................................., através de seu 
........................................, outorga ao Sr. ................................................, RG n.º 
.........................................., amplos poderes para representá-la junto ao Município de 
Cerro Grande do Sul, no Pregão n.º ...../....., inclusive para interpor ou desistir de 
recursos, receber citações, intimações, responder administrativa e judicialmente por 
seus atos, formular ofertas e lances de preços e, enfim, praticar todos os atos 
pertinentes ao certame, em nome da proponente. 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 Local e Data  

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
Assinatura do representante legal da licitante 

 
 

Firma reconhecida ou 02 (duas) testemunhas qualificadas (Nome, CPF e RG) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS: 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
Ref. Pregão n° 12/2019:  
 
                            

____________________________________________,  inscrito no CNPJ nº 

_________________________, por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a) 

Sr(a). ________________________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ________________________ e do CPF nº 

_________________________,  DECLARA QUE: 

 

a) sua empresa não foi  considerada inidônea para licitar ou  contratar  com  a 

Administração Pública,  nos termos do inciso IV,  do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como em cumprimento ao  que  dispõe  o parágrafo 2º  do 

artigo 32  da  referida  lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato  

superveniente  à entrega   dos  documentos  de  habilitação, de  acordo  com as 

exigências do procedimento licitatório em epígrafe; 

b) inexistem fatos impeditivos da sua habilitação para a presente licitação; 

c) cumpre com o disposto  no   inciso XXXIII  do  artigo  7º  da  Constituição  Federal  

(proibição  de trabalho  noturno,  perigoso ou insalubre a menores de  18 anos e de 

qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos). 

_____________________________________ 
(data) 

 
 

________________________________________________ 
Licitante 
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ANEXO V 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 
 

    
 
 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermédio de seu responsável (contador)  
________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de 
participação no Pregão nº ..../2019, que: 
 
(  ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123/06; 
 
(  ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123/06; 
 
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar n° 123/06. 
 
 
Local e data: ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

                                                     
____________________________________________ 

                                                     Nome do profissional contábil: 
                                                     Nº de seu registro junto ao CRC: 
                                                     CARIMBO DA EMPRESA 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR PARA LICITAR COM 

O PODER PÚBLICO 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
...................., inscrita no CNPJ nº ............, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ..............,portador(a) da Carteira de Identidade nº 
..............e do CPF nº ..........., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( * ). 
 
 

Cerro Grande do Sul, ............ de .................................... de 2019. 
 
 
 
 

.................................................... 
(Nome e assinatura do responsável legal pela empresa) 

 
( * ) Se necessário, quando for o caso. 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

 
 

 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO VEÍCULO  
 

 
 

Eu    ...................., inscrito no  CPF ..................... RG...................., 
residente e domiciliado na..........................................................................DECLARO, 
para os devidos fins que a empresa ......................................................., CNPJ 
..............................................., estabelecida na rua ...................................., nº 
....................., Cerro Grande do Sul/RS, possui os veículos necessários disponíveis 
para a execução do serviço público de transporte coletivo na área rural para os 
itinerários em que vou concorrer, nas condições exigidas no edital e que estes  
atenderão aos requisitos do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
 
Sendo o que tenho no momento a declarar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Cerro Grande do Sul, ............ de .................................... de 2019. 
 
 
 
 

.................................................... 
(Nome e assinatura do responsável legal pela empresa) 

 
 

 


