
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 002/2015

 O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS-MG, através da Secretaria Municipal  de
Educação, torna público, para conhecimento de todos, que fará realizar licitação para
CONTRATAÇÃO  DE  PESSOA  FÍSICA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE
TRANSPORTE  ESCOLAR  POR  MEIO  DE  VEÍCULO  PRÓPRIO  (VAN)  –  ROTA 04,
conforme Anexos I, III e X, cujo edital se encontra à disposição dos interessados para
aquisição até às 08:30 horas do dia 30 de março de 2015 na Diretoria de Compras e
Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na Praça Afonso Pena, nº 30,
Centro.

A licitação, do tipo MENOR PREÇO, será procedida na modalidade CONCORRÊNCIA. 

A licitação se subordina aos ditames contidos na Lei Federal nº  8.666/93, com suas
alterações vigentes. As despesas decorrentes correrão à conta de dotação própria do
orçamento do Município.

Os envelopes das pessoas físicas interessadas em participar desta licitação deverão ser
protocolizados na sede da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, endereço já indicado,
até às 08:45  horas do dia 30  de março  de 2015, prazo preclusivo do direito de
participação. E o julgamento iniciar-se-á às 09  :00   horas   do     dia   30   de março     de   2015.

Obs.: Horário de funcionamento da Gerência de Atendimento ao Cidadão (Protocolo)
para entrega de envelopes é de 08:00 às 10:00 horas e de 12:00 às 16:00 horas.

O custo do edital e seus anexos é de R$10,00 (dez) reais, mais taxa de expediente do
Município de Pará de Minas para aqueles que se interessarem em adquirir os mesmos
impressos junto à Diretoria de Compras e Contratos, estando gratuitamente disponíveis
no site www.parademinas.mg.gov.br.

Pará de Minas/MG, 23 de fevereiro de 2015.

Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Valéria de Assis Mendonça
Secretária Municipal de Educação

Renato Vasconcelos de Melo
Secretário Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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EDITAL     DE     CONCORRÊNCIA     N.º     002  /2015   –   PRC   004/15

1 – DO OBJETO

1.1  –  CONTRATAÇÃO  DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE
TRANSPORTE  ESCOLAR  POR  MEIO  DE  VEÍCULO  PRÓPRIO  (VAN)  –  ROTA 04,
CONFORME ANEXOS I,  III  e  X, DEVIDAMENTE RELACIONADOS NO ITEM 20.9
DESTE EDITAL.

1.2 – Esta licitação se processa inicialmente pela classificação dos veículos, conforme ao
ano de fabricação dos veículos,  sendo contemplado com a aprovação o licitante que
ofertar o menor preço por quilômetro rodado, conforme os valores máximos estabelecidos
no item 5.2.

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 – Somente poderão participar desta Concorrência as pessoas físicas que satisfaçam
as condições e disposições contidas neste edital. 

2.2 – Nenhum licitante poderá apresentar proposta para mais de um veículo. 

2.3  – O  veículo  deverá  estar  em  perfeito  estado  de  conservação  e  funcionamento,
apresentando, dentre outros itens, pneus em bom estado de conservação, velocímetro
funcionando  regularmente,  motor,  suspensão  e  freios  em  perfeitas  condições,  estar
equipado com extintor de incêndio, triângulo de sinalização, possuir todos os bancos em
boas condições de uso e cintos  de segurança,  bem como,  atender  às exigências  do
Código de Trânsito Brasileiro, conforme a seguir: 

“Art.  136.  Os  veículos  especialmente  destinados  à  condução  coletiva  de  escolares
somente  poderão  circular  nas  vias  com autorização  emitida  pelo  órgão  ou  entidade
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto: 

I – registro como veículo de passageiros; 
II – inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 
III – 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 carroceria, com o dístico
ESCOLAR, em preto,  sendo  que,  em caso  de  veículo  de  carroceria  pintada  na  cor
amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 
IV – equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
V –  lanternas de luz branca,  fosca ou amarela  dispostas  nas extremidades da parte
superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte
traseira; 
VI – cintos de segurança em número igual à lotação; 
VII – outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 

Art.  137. A autorização a que se refere o artigo anterior  deverá ser afixada na parte
interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a
condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante. 

Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os
seguintes requisitos: 

I – ter idade superior a vinte e um anos; 
II – ser habilitado na categoria “D”; 
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 III – (VETADO)
IV – não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em
infrações médias durante os doze últimos meses; 
V – ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN. 

Art.  139. O disposto neste Capítulo não exclui  a competência municipal de aplicar as
exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte de escolares”. 
  
2.4 – Os veículos que forem ofertados deverão ter faixa horizontal adesiva na traseira e
nas laterais em toda a sua extensão, uma faixa de cor amarela, de quarenta centímetros
de largura, a meia altura, na qual se inscreverá o dístico “ESCOLAR”, devendo ser escrito
em letras de fácil leitura (fonte arial) e deverá ter obrigatoriamente as seguintes
dimensões:
Altura das letras = 20 cm (mínimo);
Comprimento do dístico “ESCOLAR” = 70 cm (mínimo)

2.4.1 – O layout externo do veículo (pintura), não poderá ser descaracterizado, sendo
aceito apenas a faixa adesiva exigida no item 2.4.

2.4.2 – No veículo deverá ser afixado, dispositivo refletivo, conforme exigido em resolução
vigente do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).  

2.4.3 –   O veículo deverá permanecer com suas características originais de fábrica,
satisfazendo às exigências do Código de Trânsito Brasileiro e legislações pertinentes,
observando os aspectos de segurança e conforto. Será admitido veículo não original de
fábrica, aquele que for adaptado e aprovado pelo órgão regulamentador, devidamente
documentado, ainda deverá estar de acordo com a capacidade declarada neste Edital  e
com padrão mínimo conforme anexo XI.

2.4.4 – O veículo deverá estar equipado com dispositivo sonoro indicativo de marcha a ré,
conforme exigido na Lei Municipal nº 5.651/14.

2.5 – O proponente deverá atender todas as exigências contidas nos arts. 136, 137, 138 e
139 do Código Brasileiro de Trânsito, leis municipais e determinações do Departamento
de Trânsito do Município de Pará de Minas no que diz respeito à vistoria e
documentações exigidas.

2.6 – Os proponentes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo desta
Concorrência, dois envelopes devidamente fechados e lacrados, contendo no
ENVELOPE Nº 01, a documentação comprobatória da sua habilitação solicitada na
cláusula 3 deste Edital e, no ENVELOPE Nº 02 a sua proposta comercial conforme
solicitado na cláusula sexta deste edital, sendo que, ambos deverão conter na parte
externa, os seguintes dizeres:

ENVELOPE     Nº.     01   –   HABILITAÇÃO
Concorrência nº. 002/2015
Nome do Licitante: 
CPF:
Endereço/Telefone:

ENVELOPE     Nº.     02   –   PROPOSTA     COMERCIAL
Concorrência nº. 002/2015
Nome do Licitante: 
CPF:
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Endereço/Telefone:

2.7 –  Não serão admitidas inclusões de veículos, nem pedidos de substituição após o
recebimento dos envelopes. 

2.8 –  O presente edital está sujeito a eventuais alterações, que serão devidamente
publicadas da mesma forma que o original, devendo os  interessados acompanhar, via
internet, pelo endereço www.parademinas.mg.gov.br,  todo o trâmite licitatório, até a data
de abertura do certame.

3 – DA HABILITAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº. 01)

3.1 –  Os proponentes deverão incluir no Envelope nº 01 –  HABILITAÇÃO, a seguinte
documentação:

a) Declaração de que o proprietário do veículo será seu condutor (Anexo VI);

b) Cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) (Obs.: O veículo
deverá  estar  licenciado  sob  a  categoria  aluguel  e  ter  capacidade  mínima  de  16
(dezesseis) lugares, ou seja, 15 (quinze) passageiros e o motorista);

c) Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), categoria D;

d) Comprovação de contribuição do INSS devidamente atualizado com quitação do último
mês de competência;

e) Cópia do CRV (Certificado de Registro de Veículo), o qual comprova a propriedade do
veículo, que deverá ter no máximo 5 (cinco) anos de fabricação (aceita-se veículos com
ano de fabricação a partir de 2011);

f) Certidão negativa de distribuição de feitos (Criminal e Cível) junto ao TJMG, referente à
Comarca onde o licitante for domiciliado, podendo ser obtida pelo site www.tjmg.jus.br;

f.1) Poderá ser apresentada a Certidão Cível Positiva desde que não guarde correlação
com maus tratos de crianças e que ainda não tenha sentença condenatória transitado em
julgado.

g) Certidão negativa fornecida pelo Departamento de Trânsito do Município de Pará de
Minas/MG.

h) Cópia da cédula de identidade do licitante;

i) Cópia da prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

j) Prova  de  regularidade  quanto  aos  tributos  e  contribuições  federais,  expedida  pela
Receita Federal;

       
k) Prova de regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal, se for o caso,
onde o licitante for domiciliado;

l) Prova de regularidade quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional;

m) Certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeitos negativos junto à Fazenda
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Municipal, expedida pelo município em que o licitante for domiciliado;

n)  Exame de aptidão física (inclusive acuidade visual atual e avaliação cardiológica) e
aptidão  mental,  renovável  semestralmente,  constando  que  o  licitante  está  apto  para
função de Transporte Escolar;
 
o)  Atestado  de  antecedentes  criminais  do  proponente,  expedido  pela  Polícia  Civil  do
Estado de Minas Gerais;

p) Certidão negativa do prontuário junto ao DETRAN/MG, comprovando não ter cometido
nenhuma  infração  grave  ou  gravíssima  ou  ser  reincidente  em  infrações  médias  nos
últimos 12 (doze) meses;

q) Certificado  de  conclusão  do  curso  especializado  para  o  Transporte  Escolar,  com
validade prevista  na Resolução 168 CONTRAN Anexo II  –  6.  VIII,  expresso na CNH,
Carteirinha ou Certificado.

r)  Laudo de Vistoria, com validade de 06 (seis) meses, conforme item II do art. 136 do
Código  de  Trânsito  Brasileiro,  fornecido  pelo  Departamento  de  Trânsito  da  Prefeitura
Municipal. (O licitante deverá providenciar o agendamento da referida vistoria no próprio
departamento.)

s) Laudo de vistoria emitido por órgão credenciado pelo DETRAN/MG, comprovando que
o veículo esteja apto para trânsito em via pública e para Transporte de Escolares, com
validade de 06 (seis) meses a partir da data de sua emissão. 

t) Cópia do Certificado de Verificação do Cronotacógrafo do veículo ofertado, emitido pelo
IPEM/INMETRO ou órgãos credenciados por estes.

u) Declaração atestando conhecimento e aceitação de todos os termos do edital e seus
anexos (Anexo VII). 

v) Declaração expressa de estarem incluídos, nos preços propostos, todos os impostos,
taxas  e  encargos  devidos,  bem como,  quaisquer  outras  despesas  diretas  e  indiretas
incidentes na prestação do serviço licitado (Anexo VIII). 

3.2 –  Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada em cartório ou cópia autenticada junto à  Diretoria de Compras e
Contratos. Não serão aceitos documentos transmitidos via fax.

3.3 –  Para os documentos que não contiverem prazo de validade fica estabelecido o
prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

4 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – O trajeto e sua distribuição (rota) poderá ser alterado pela Secretaria Municipal de
Educação em função do número de alunos que serão transportados e local de residência
dos mesmos e da classificação obtida pelos licitantes, ficando vedado o transporte de
pessoas e bens alheios ao seu objetivo sem autorização expressa do Município. Caso
haja alteração na quilometragem da rota já  aferida e repassada ao Departamento de
Transporte Escolar, tal fato deverá ser informado imediatamente, para que seja efetuada a
constatação da mudança.

4.2 – O veículo deverá estar  à disposição da Secretaria Municipal  de Educação para
aferição  das  quilometragens  quantas  vezes  for  solicitada  para  que  a  rota  possa  ser
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ajustada, se necessário, para melhor funcionamento das atividades.

4.3 –  Na eventualidade de quebra ou defeito do veículo,  as viagens não poderão ser
interrompidas,  e  o  fato  deverá  ser  comunicado  imediatamente  ao  Departamento  de
Transporte Escolar, ficando o contratado obrigado a substituir  o veículo por outro, que
atenda a todas as exigências do Código de Trânsito Brasileiro (art.136), com no mínimo a
mesma capacidade de passageiros e ser o seu condutor em todas as viagens que se
fizerem necessárias  quando  da  substituição,  não  podendo  as  viagens  com o  veículo
substituto  ultrapassarem 03  (três)  dias  úteis,  caso  ultrapasse  este  período,  o  veículo
deverá atender as exigências do item 3.1 deste edital, letras “b”, “e”, “r”, “s” e “t”. 

4.4 – A substituição do motorista somente será permitida em caso de afastamento por
motivo de doença, atestada em laudo por médico especializado em Medicina do Trabalho,
devendo o contratado apresentar à Secretaria Municipal de Educação e ao Departamento
de Trânsito Municipal os documentos do condutor substituto relacionados nas alíneas “c”,
“d”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” do item 3.1.

4.4.1 – O afastamento em pauta não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias, caso em que o
Município de Pará de Minas poderá optar pela rescisão do contrato.

4.5 – A coordenação, a supervisão e o controle da prestação dos serviços serão feitos
pela  Secretaria  Municipal  Educação  e  a  fiscalização  do  veículo  será  feita  pelo
Departamento de Trânsito do Município de Pará de Minas.

4.6 – O veículo deverá contar sempre, além do condutor, com a presença de um auxiliar
de condução.

4.7 – Exigir-se-á do auxiliar de condução, atestado médico relativo às condições de saúde
física  e  mental  e  certidão  negativa  de  registro  criminal,  relativamente  aos  crimes  de
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável anualmente.

4.7.1 – O Departamento de Trânsito  e/ou Secretaria  Municipal  de Educação expedirá
cartão de identificação ao condutor de veículo, bem como aos seus eventuais substitutos
e auxiliares para uso obrigatório durante o transporte de escolares.

4.8 – Poderá ser substituído o auxiliar de condução, desde que o seu substituto apresente
todos os documentos elencados nos itens 4.7 e 4.7.1.
 

5 – DOS PREÇOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1 –  O Município de Pará de Minas se propõe a pagar a cada licitante convocado os
valores máximos abaixo descritos por quilômetro rodado, de acordo com a classificação
do veículo:

5.2 – Veículos com capacidade mínima de 16 lugares (15+1):

Ano de fabricação Preço máximo

2011 R$1,59 (um real e cinquenta e nove centavos)
2012 R$1,62 (um real e sessenta e dois centavos)
2013 R$1,65 (um real e sessenta e cinco centavos)
2014 R$1,68 (um real e sessenta e oito centavos)
2015 R$1,71 (um real e setenta e um centavos)

Concorrência 002/2015   06/32



5.3 – Somente será paga ao contratado a quilometragem efetivamente rodada, de acordo
com a classificação do veículo, conforme o valor estipulado no respectivo contrato.

5.4  – Todas  as  despesas  necessárias  para  a  prestação  dos  serviços  serão  de
responsabilidade do contratado.

5.5  – Os  preços  cotados  pelos  licitantes  na  proposta  comercial,  deverão  possuir  no
máximo 02 (duas) casas decimais, sob pena de serem desconsideradas as excedentes.

5.6 –  Os preços  propostos  serão  de  exclusiva  responsabilidade  da  licitante,  não  lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

5.7 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização da prestação dos
serviços será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo o
licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

5.8 – A apresentação da proposta de preços implica na aceitação integral dos termos e
condições deste Edital.

5.9 – O contratado será responsável por quaisquer danos causados diretamente à
contratante ou a terceiros durante a prestação dos serviços ou mesmo após o seu
término, neste caso, quando o dano causado for reflexo dos serviços prestados
durante a vigência do contrato, em qualquer dos dois casos, decorrentes de dolo
ou culpa, na prestação dos serviços, independentemente de fiscalização e
acompanhamento por parte da Secretaria Municipal de Educação. 

5.10 – Será responsabilidade do contratado, o pagamento de todos os tributos que
incidirem em decorrência do contrato, bem como, os encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais.

5.11 – O contratado deverá manter a apólice do seguro com validade durante todo o
período do contrato.

6 – DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº. 02)

6.1 –  A proposta comercial do licitante (Anexo V) deverá indicar o valor por quilômetro
rodado, de acordo com os valores máximos estabelecidos no item 5.2 deste edital.

6.2 – A proposta deverá conter também as seguintes informações.

a) nome do licitante;
b) endereço completo do licitante;
c) telefone
d) classificação por subgrupo (item 11.4)

6.3 – O licitante deverá apresentar juntamente com a proposta comercial,  planilha de
custos que demonstre a composição do valor ofertado, conforme Anexo IX, sob pena de
desclassificação do licitante. Os valores que compõem o valor total ofertado deverão ter
03 (três) casas decimais.

7 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 –  Os serviços ora licitados serão prestados durante o exercício de 2015, conforme
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calendário escolar aprovado pela Secretaria Municipal de Educação e Superintendência
Regional de Ensino, sendo que a data de início será a da assinatura do contrato, podendo
este ser prorrogado de acordo com a permissividade do art.  57, II  da Lei 8.666/93, a
critério do Município de Pará de Minas. 

8 – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8.1 – O preço contratado poderá ser reajustado quando visar o restabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrentes de fatos supervenientes,
mediante comum acordo entre as partes, conforme previsto no artigo 65 da Lei nº
8.666/93.

8.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato, seguindo a
porcentagem expressa na Planilha de Custos (Anexo IX). 

8.3 – Não serão reajustados os preços do quilômetro rodado no caso de troca de veículo
com  maior  capacidade  de  passageiros  ou  ano  de  fabricação,  durante  a  vigência
contratual.

9 – DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

9.1 – As reuniões da Comissão Permanente de Licitações serão públicas, salvo quanto ao
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura, presentes seus membros e os
licitantes (Anexo V).

9.1.1 – A Comissão Permanente de Licitações reserva-se ao direito de alterar as datas ou
as pautas das reuniões, ou mesmo suspendê-las, em função do desenvolvimento dos
trabalhos, obedecidas às normas aplicáveis.

9.2 – A primeira fase da reunião de abertura, a realizar-se no dia, hora e local indicados
no preâmbulo deste edital, terá em pauta o seguinte:

a) conferir os protocolos dos envelopes nº 1 – Habilitação e nº 2 – Proposta Comercial;

b) credenciamento dos licitantes, e

c) proceder à abertura do envelope nº 1 – HABILITAÇÃO, submetendo a documentação
ao exame dos representantes.

9.2.1 – A Presidente da Comissão Permanente de Licitações solicitará aos licitantes, ou a
uma Comissão pelos mesmos nomeadas, que rubriquem todas as folhas contidas no
envelope nº 1 –  HABILITAÇÃO e formulem, se for o caso, recursos relativamente às
documentações apresentadas.

9.2.2 – Caso a segunda fase da reunião não ocorra logo após a primeira, o envelope de
nº 2 –  PROPOSTA COMERCIAL será rubricado em seu fecho pelo Presidente da
Comissão Permanente de Licitações e pelos licitantes, ou pela Comissão pelos mesmos
nomeada, e permanecerá fechado sob a guarda e responsabilidade da Comissão
Permanente de Licitações.

9.3 – Em ato contínuo, caso a Comissão Permanente de Licitações  possa apreciar e
decidir de imediato sobre a habilitação das licitantes terá início a segunda fase da
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reunião, com a seguinte pauta:

a) informar os licitantes o resultado do julgamento da habilitação, anunciando os licitantes
julgados habilitados e devolvendo aos inabilitados, sem abri-los, contrarrecibo, o envelope
nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL e colocando à disposição dos licitantes, para exame, a
documentação anteriormente examinada pela Comissão Permanente de Licitações; e

b) havendo desistência expressa de todos os licitantes do direito de recorrer, em relação
à fase de habilitação, proceder-se-á à abertura do envelope nº  2 –  PROPOSTA
COMERCIAL dos licitantes habilitados, fazendo rubricar as folhas pelos membros da
Comissão Permanente de Licitações e pelos licitantes ou por Comissão pelos mesmos
nomeada.

9.3.1 – Caso a segunda fase da reunião não ocorra logo após a primeira, o resultado da
habilitação será comunicado aos  licitantes e, após transcorrido o prazo recursal, será
designada data, hora e local para abertura dos envelopes de proposta comercial.

10 – DO JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES

10.1 –  Abertas, rubricadas e lidas as documentações comprobatórias de habilitação, a
Comissão Permanente de Licitações, poderá julgá-las em outra reunião se assim achar
conveniente.

10.2 – Será inabilitado o licitante que não atenda as exigências deste edital, bem como da
Legislação Pertinente.

11 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 – Abertas, rubricadas e lidas as propostas, a Comissão Permanente de Licitações,
poderá julgá-las em outra reunião se assim achar conveniente.

11.2 – Para o julgamento deste Processo a Comissão Permanente de Licitações adotará
o critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

11.3 – A Comissão Permanente de Licitações desclassificará as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas neste edital ou imponham condições não
previstas neste mesmo ato convocatório;

b) apresentem  emendas,  rasuras,  entrelinhas  ou  linguagem  que  dificulte  a  exata
compreensão de seu conteúdo; 

c) apresentem fatores  alternativos,  baseados  nas  ofertas  dos  demais  licitantes,  quer
quanto a qualidade, preço, rendimento ou outro não previsto neste edital; 

d) apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrado sua viabilidade, através de documentação que comprove
que os custos que o compõem são coerentes com os de mercado.

e) apresentarem  preços  manifestamente  superfaturados,  assim  considerados  aqueles
acima dos valores apresentados neste edital. 

11.4 – Os licitantes serão classificados por subgrupos com a seguinte distribuição de
pontos:
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A1.1 ------------ 2011 -----------  01 (um) ponto
A1.2 ------------ 2012 -----------  02 (dois) pontos
A1.3 ------------ 2013 -----------  03 (três) pontos
A1.4 ------------ 2014 -----------  04 (quatro) pontos
A1.5 ------------ 2015 -----------  05 (cinco) pontos

11.5 –  A primeira classificação será referente ao ano de fabricação do veículo, estando
em primeiro lugar os veículos fabricados em 2015, conforme item 11.4.

11.6 – A segunda classificação será em ordem crescente do valor unitário por quilômetro
rodado oferecido, classificando-se em primeiro lugar o preço unitário de menor valor e
assim sucessivamente.

11.7 – Caso existam propostas com o mesmo preço, o empate será desfeito nos termos
do § 2º, art. 45, da Lei nº 8.666/93.

11.8 – Será aprovada para efeito de contrato a melhor proposta.

11.9 – Esgotado o prazo legal, sem interposição de recurso contra a decisão da Comissão
Permanente de Licitações que julgou as propostas, o processo da licitação será
submetido à autoridade superior para homologação e adjudicação.

11.10 – Havendo discrepância entre os valores grafados em algarismos ou por extenso,
prevalecerá o valor por extenso.

12 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 – Todo licitante é parte legítima para impugnar o presente edital por irregularidades,
sendo que, qualquer pedido de impugnação deverá ser protocolado até o 2º (segundo) dia
útil anterior à data de abertura dos envelopes de habilitação, nos termos do artigo 41, § 2º
da Lei nº 8.666/93, de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 16:00 horas, na Gerência de
Atendimento ao Cidadão (Protocolo), situada na Praça Afonso Pena, nº 30, Centro.

12.1.1  – Para  fins  deste  edital,  considera-se  como  dia  útil  apenas  o  dia  de  regular
expediente da Prefeitura de Pará de Minas.

12.2 –  Eventuais recursos referentes ao presente processo deverão ser interpostos no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o conhecimento da decisão correspondente,
em petição escrita dirigida à Comissão Permanente de Licitações e protocolada no
endereço mencionado no item 12.1 deste edital, nos casos previstos no art. 109, I da Lei
nº 8.666/93.

12.3 – Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal.

12.4 –  Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação de licitante e
julgamento de propostas terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Permanente de
Licitações, motivadamente e, havendo interesse para o Município de Pará de Minas,
atribuir efeito suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões.

13 – DAS CONDIÇÕES APÓS HOMOLOGAÇÃO

13.1 – Findo o processo licitatório, o  licitante vencedor, regularmente convocado, terá o
prazo de 10 (dez) dias úteis para assinar o contrato.
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13.1.1 – Caso o licitante vencedor não atenda ao prazo previsto no item 13.1, ensejará a
aplicação da sanção estabelecida na letra “a” do item 19.1 deste edital, reservando-se
ao Município de Pará de Minas o direito de convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a licitação,
independentemente das sanções previstas, para o licitante vencedor, neste Processo.

14 – DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

14.1 – Findo o processo licitatório, o licitante vencedor e o Município de Pará de Minas
celebrarão o  contrato  de  prestação  de serviços,  nos  moldes  da  minuta  constante  do
Anexo II deste edital.

14.2 –  Se o licitante vencedor  não comparecer dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis,
após regularmente convocado para assinar o contrato, ensejará a, aplicação de multa
prevista no título “19 – DAS SANÇÕES” deste edital.

14.3 – No ato de assinatura do contrato deverá ser apresentado:

a) Apólice de Seguro do veículo com as seguintes coberturas mínimas exigidas:

- Danos corporais (morte e invalidez) aos passageiros do veículo segurado *APP* (R$
25.000,00 + R$ 25.000,00 x nº de passageiros) + Danos corporais (morte e invalidez) a
terceiros no valor  de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil  reais),  Despesas médico-
hospitalares no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por passageiros do
veículo segurado, Danos materiais a terceiros no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), Danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a parcela
do seguro quitada, devendo o seguro permanecer vigente durante todo o contrato. 

b)  Alvará  de Autorização para  Transporte Escolar expedido pelo Departamento  de
Trânsito do Município de Pará de Minas.

14.3.1 - Nenhum serviço poderá ser realizado antes da assinatura do contrato.

14.4 – Das obrigações do CONTRATADO:

14.4.1 – O contratado deverá apresentar seu veículo para vistoria periódica (semestral) ou
sempre  que  eventualmente  convocado  a  fazê-la.  No  caso  de  impossibilidade  deverá
apresentar justificativa fundamentada, endereçada à Diretoria de Transporte Escolar, junto
à  Secretaria  Municipal  de  Educação,  situada  à  Rua  Major  Fidélis,  91,  Centro,  nesta
cidade.

14.4.2 – É responsabilidade do contratado manter o veículo em perfeitas condições de
uso,  sempre  limpo,  asseado  e  ainda  responder  civil  e  criminalmente  pelas  infrações
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro.

14.4.3. – O contratado, quando na prestação do serviço, usará uniforme conforme modelo
constante no Anexo  IV  e crachá de identificação fornecido pela Secretaria Municipal de
Educação.

14.4.4 – O contratado será responsável  por quaisquer danos causados diretamente à
contratante  ou  a  terceiros  durante  a  prestação  dos  serviços  ou  mesmo  após  o  seu
término, neste caso, quando o dano causado for reflexo dos serviços prestados durante a
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vigência  do  contrato,  em  qualquer  dos  dois  casos  decorrentes  de  dolo  ou  culpa,
independentemente de fiscalização e acompanhamento por parte da Secretaria Municipal
de Educação, relativamente às atividades desenvolvidas pelo contratado.

14.4.5 –  As infrações ao Código de Trânsito Brasileiro cometidas pelo CONTRATADO
serão de sua exclusiva responsabilidade.

14.5 – Caberá à CONTRATANTE:

a) proporcionar todos os meios necessários ao bom andamento do serviço contratado;

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
licitante vencedor com relação ao objeto desta licitação;

c) efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

d) a publicação resumida do instrumento do Contrato, resultante da presente licitação ou
de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia.

15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

15.1 –  Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária:

02.07.12.361.0029.2.067.339036-0219

16 – DA CONTRATAÇÃO

16.1 –  O contrato a ser firmado entre o Município de Pará de Minas e o adjudicado
obedecerá ao modelo constante do Anexo II e se subordinará à legislação que rege a
matéria.

16.2 – Correrão por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a
incidir sobre o contrato.

17 – DA FISCALIZAÇÃO

17.1 –  O Município de Pará de Minas, através de servidores lotados na  Secretaria
Municipal de Educação e Departamento de Trânsito Municipal, exercerá a fiscalização do
contrato e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja
cópia será encaminhada ao licitante vencedor, objetivando a imediata correção das
irregularidades apontadas, o que em nada restringe a responsabilidade única, integral e
exclusiva do licitante no que concerne à execução do objeto do contrato.

18 – DO PAGAMENTO

18.1 – Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao
vencido,  com  base  na  aferição  da  quilometragem  efetivamente  percorrida  no  mês
imediatamente anterior, multiplicada pelos valores unitários (custo do quilômetro rodado),
contidos na proposta comercial, acrescidos do valor correspondente ao reajustamento, se
houver. 

18.1.1 – Nenhum pagamento será efetuado ao licitante contratado sem que este
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apresente até o primeiro     dia     útil     do     mês  , a Certidão de Regularidade de Débitos junto à
Prefeitura Municipal de Pará de Minas, Apólice de Seguro vigente, bem como a quitação
da parcela de seguro.

18.1.2 –  Para a execução do pagamento de que trata o item 18.1, o licitante vencedor
deverá apresentar nota fiscal correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível
o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º 18.313.817/0001-85.
juntamente com os documentos exigidos no item 18.1.1.

18.2 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pelo licitante vencedor, até o 2º
dia útil,  diretamente aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação que
somente atestarão a execução  do objeto e liberarão da referida nota fiscal para
pagamento, quando cumpridas pelo licitante vencedor todas as condições pactuadas.

18.3 –  Havendo erro na nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da
despesa, aquela será devolvida ao licitante vencedor pela Secretaria Municipal de
Educação e o pagamento ficará pendente até que aquele providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o
Município de Pará de Minas.

18.4 –  O pagamento poderá ser feito por cheque ou por crédito bancário, até  o  10º
(décimo) dia útil do mês subsequente ao vencido, contados da apresentação, aceitação e
encaminhamento dos documentos hábeis de cobrança, pela Secretaria  Municipal de
Educação, aos quais anexará o laudo técnico de medição e a Autorização de Pagamento.

18.5 – O Município de Pará de Minas efetuará os pagamentos quando se tratar de verba
federal (convênios), obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa
Econômica Federal ou Banco do Brasil S/A.

18.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de
Minas, desde que o licitante vencedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
fica  convencionado  que  a  taxa  de  atualização  financeira  devida  pela  Administração
Pública  Municipal,  entre  a  data  em que  o  pagamento  é  devido  e  a  data  do  efetivo
pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada pro rata dia.

19 –  DAS SANÇÕES

19.1 –  Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração  Pública
Municipal aplicará penalidade(s) ao licitante vencedor conforme a seguir:

19.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, deixar de assinar o
instrumento contratual ou receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual
de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;

b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da
exigida no edital e na Legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem
justificativa aceita pela Administração  Pública Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato;

c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual
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correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total
estimado do contrato até o limite de 02 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do
prazo de 02 (dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento)
calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à
obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;

e) advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que
não resulte prejuízo para a Administração Pública Municipal.

f) Suspensão do pagamento em face do descumprimento das disposições editalícias e
contratuais e/ou de outros procedimentos necessários à perfeita execução dos serviços
do Transporte Escolar.

19.1.2 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal,
suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

19.1.3 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal,
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e
descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

19.2 –  A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na Lei nº  8.666/93, inclusive a responsabilização do
licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

19.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de
Minas, junto à Secretaria Municipal de Gestão fazendária  via Tesouraria Municipal, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação enviada
pela Administração Pública Municipal.

19.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na
Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o
valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

19.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e
por conveniência administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

19.6 –  As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

19.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante
vencedor o contraditório e a ampla defesa.

20 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 – A Administração Pública Municipal poderá cancelar de pleno direito o contrato que
vier a ser assinado em decorrência desta licitação, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados à contratada o
contraditório e a ampla defesa quando esta:
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a – venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que
comprometam a sua capacidade econômico-financeira;

b – quebrar o sigilo profissional;

c – utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e
as quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as condições
estabelecidas pela Administração Pública Municipal;

d – for envolvido em escândalo público ou notório;

e – na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que
a autorize.

20.2 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito devidamente fundamentado.

20.3 –  A apresentação da proposta implica para o  licitante a observância dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos
os termos e condições desta Concorrência, sendo responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.

20.4 – Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé,
a Administração Pública Municipal comunicará os fatos ao Ministério Público, para as
providências devidas.

20.5 – É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório
mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o
autor às sanções legais e administrativas previstas no art. 93, da Lei nº 8.666/93.

20.6 –  O licitante inabilitada deverá retirar sua proposta, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da intimação do ato. Decorrido este prazo, sem que a proposta seja
retirada, a Comissão Permanente de Licitações providenciará a sua destruição.

20.7 –  É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de
documentos ou informação que deveria constar originalmente dos Documentos de
Habilitação e das Propostas de Preços.

20.8 – As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Pará de
Minas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.9 – Integram este Edital de Concorrência os seguintes anexos:

Anexo I – Descrição dos Serviços/rota;
Anexo II – Minuta de Contrato;
Anexo III – Projeto Básico/Termo de Referência;
Anexo IV – Modelo de Uniforme a ser usado pelo motorista;
Anexo V – Modelo de Proposta Comercial;
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Anexo VI – Declaração de que o proprietário do veículo será o seu condutor;
Anexo VII –  Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do
edital e seus anexos;
Anexo VIII –  Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os
impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e
indiretas incidentes na prestação do serviço licitado;
Anexo IX – Planilha de levantamento de custos;
Anexo X – Descrição detalhada da Rota 04, objeto da contratação;
Anexo XI – Croquis de dimensões mínimas para veículo adaptado e aprovado pelo órgão
regulamentador.

20.10 –  A Ordem de Serviços só será emitida após a realização do empenho pelo
Departamento competente e posterior assinatura do instrumento contratual.

20.11 – Esclarecimentos sobre este edital serão prestados pela Comissão Permanente de
Licitações e poderão ser obtidos até às 16:00 horas do dia 25/03/2015, mediante
solicitação por escrito, protocolados de segunda a sexta-feira, das 12:00 às 16:00 horas,
na Gerência de Atendimento ao Cidadão (Protocolo), situada na Praça Afonso Pena, nº
30, Centro, podendo também os licitantes obterem esclarecimentos acerca do Edital e
seus anexos através do fax nº (37) 3233-5608.

20.12 –  Em caso de dúvidas quanto à parte técnica, contatar  o Diretor de Transporte
Escolar,  Sr.  Jaime  de  Souza  Reis  Filho,  na  Secretaria  Municipal  de  Educação,  pelo
telefone (37) 3231-7841.

Pará de Minas‚ 23 de fevereiro de 2015. 

Edilene Aparecida Barbosa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Valéria de Assis Mendonça 
Secretária Municipal de Educação

Renato Vasconcelos de Melo
Secretário Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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ANEXO III – PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015
          PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2015
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ANEXO IV

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015
          PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2015

MODELO DE UNIFORME

Calça, sapato, tênis ou sandália fechada, camisa com manga, crachá de
identificação.
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ANEXO V

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015   –  PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2015

PROPOSTA COMERCIAL  

Nome do Licitante: .........................................................................................................
Endereço: ............................................................................................ Tel: ...................

De  acordo  com  o  Edital  Concorrência  n.º  002/2015,  apresento  minha
proposta para prestação de serviços ao Município de Pará de Minas. Preço unitário por
Km rodado: 

Rota 04 R$ ....................., (..................................................................................................).
                                          valor por extenso

Veículo do Subgrupo: [______] (vide item 11.4 do edital)

Declaro aceitar as condições de prazo e pagamento contidas no Edital.

Pará de Minas, ______ de ______________________ de 2.015.

_________________________________
Assinatura do Proponente
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ANEXO VI

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015
          PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2015

DECLARAÇÃO 

Eu,  ____________________________________________,  CPF  nº

___________________, DECLARO que serei o motorista a conduzir o veículo de minha

propriedade  contratado  pelo  Município  de  Pará  de  Minas,  para  prestação  de  serviço

autônomo de transporte escolar,conforme especificações deste edital.

Pará de Minas, ...............  de ............................................ de 2.015.

__________________________________

Assinatura do Proponente

Obs.: O motorista licitante vencedor, poderá ser substituído por outra pessoa habilitada,
no caso de doença que exija seu afastamento temporário com apresentação de atestado
médico e demais documentos relacionados no item 4.4. 
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ANEXO VII

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015
          PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2015

DECLARAÇÃO 

Eu, _________________________________________, inscrito no CPF sob
o n.º _________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
_____________________, DECLARO, sob as penas da Lei, que recebi o Edital em
epígrafe com todos os seus anexos, bem como, que tenho pleno conhecimento de todos
os seus termos, condições e exigências, aceitando-as em sua integralidade.

_____ / _____ / _______

_________________________________________
(proponente)
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ANEXO VIII

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015
          PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2015

DECLARAÇÃO

Eu,  ________________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade n.º _____________________ e do CPF n.º
_____________________, DECLARO, sob as penas da Lei, que estão incluídos nos
preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer
outras despesas diretas e indiretas incidentes sobre a execução do serviço licitado.

_____ / _____ / _______

_________________________________________
(proponente) 
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ANEXO IX

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015
          PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2015

PLANILHA DE CUSTOS (Pessoa Física)

                                                                                                                                                             
ROTA Nº004

TABELA DE CUSTOS

CUSTOS VARIÁVEIS R$ %

Combustível/lubrificantes ___ , ___ ___ ___ ___________

Peças/acessórios ___ , ___ ___ ___ ___________

Pneus ___ , ___ ___ ___ ___________

CUSTOS FIXOS (Ex. Encargos/Impostos) +
LUCRO

___ , ___ ___ ___ ___________

TOTAL ___ , ___ ___ 100

OBS.: OS  VALORES  DO  COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES  DESTA  PLANILHA  DE
CUSTOS NÃO DEVERÃO ULTRAPASSAR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR
TOTAL DOS CUSTOS.

Pará de Minas, ...............  de ............................................ de 2.015.

__________________________________

Assinatura do Proponente
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ANEXO X

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015
          PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2015
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ANEXO XI

REF.: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2015    –    PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2015

O veículo adaptado e aprovado, de  acordo  com  o  padrão  exigido  pelo  órgão
regulamentador  (devidamente documentados), deverá ter as dimensões mínimas
estabelecidas abaixo, sendo permitidas as dimensões do veículo original, sem
modificações em sua estrutura (capacidade de lotação), conforme estipulado pelo
fabricante:

LEGENDA A B C D E F G H I J K L M
PADRÃO MÍNIMO

(DIMENSÕES EM CM)
25 40 80 22 66 75 35 130 55 20 45 150 172
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A – Distância entre o assento e o encosto do banco dianteiro;
B – Largura do assento simples;
C – Largura do banco duplo;
D – Largura do corredor;
E – Altura do encosto do banco;
F – Distância entre encostos, medido na parte superior;
G – Profundidade do assento;
H – Largura do banco de três lugares;
I – Altura máxima do piso (solo) ao patamar do primeiro degrau;
J – Altura do segundo degrau;
K – Altura do assento em relação ao assoalho;
L – Distância mínima do piso do veículo ao teto;
M – Largura do banco de quatro lugares.

Observações:
1. A inclinação do encosto em relação ao assento é de até 110°;
2. Para a dimensão “E” será permitido bancos basculáveis na medida padrão (mínimo 35
cm);
3. A dimensão “I” não pode exceder a 55 cm;
4. A dimensão “K” deve estar compreendida entre 35 e 50 cm;
5. As análises seguem padrões ergonométricos automotivos;
6. A medida “D” não considera apoios de braços;
7. Os croquis acima tem caráter apenas ilustrativos.



CONTRATO  N.º .../2015 
CONCORRÊNCIA N.º 002/2015

PROCESSO (PRC) N.º 004/2015  

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, com sede administrativa localizada na Praça Afonso
Pena, n.º 30, bairro Centro, na cidade de Pará de Minas (MG), inscrito no CNPJ sob n.º 18.313.817/0001-
85, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do
CPF n.º 164.171.516-20.
 
CONTRATADO: ...., residente e domiciliado na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., ,
portador do CPF nº ........ e Cédula de Identidade nº ......

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato,
regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, nos termos das
seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este  contrato  tem  por  objeto  a  CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR POR MEIO DE VEÍCULO PRÓPRIO (VAN),  conforme
descrição constante do Anexo III (Projeto Básico/Termo de Referência) do Edital e Anexo I deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O  CONTRATADO será  remunerado  pela  execução dos  serviços  com a importância  de R$ ..................
(..............) por quilômetro efetivamente rodado da rota de nº 04 (quatro).

Dá-se  ao presente contrato o valor estimado de R$ .....

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – Os pagamentos serão efetuados até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao vencido, com base
na aferição da quilometragem efetivamente percorrida no mês imediatamente anterior, multiplicada pelos
valores  unitários  (custo  do  quilômetro  rodado),  contidos  na  proposta  comercial,  acrescidos  do  valor
correspondente ao reajustamento, se houver. 

3.2 – Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA sem que esta  apresente até o primeiro dia útil
do mês, a Certidão de Regularidade de Débitos junto a Prefeitura Municipal de Pará de Minas, Apólice de
Seguro vigente, bem como a quitação da parcela de seguro.

3.3 – Para a execução do pagamento de que trata o item 3.1 a CONTRATADA deverá fazer constar na nota
fiscal correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de Minas e a
inscrição no CNPJ n.º 18.313.817/0001-85.

3.4 – A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pela CONTRATADA diretamente
ao(s) servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal de Educação, que somente atestará(ão) a prestação do
serviço  e liberará(ão) a(s) referida(s)  nota(s) fiscal(is) para pagamento quando cumpridas pela
CONTRATADA todas as condições pactuadas.

3.5 –  Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação da despesa,
aquela(s) será(ão) devolvida(s) à CONTRATADA pela  Secretaria  Municipal  de  Educação e o(s)
pagamento(s) ficará(ão) pendente(s) até que aquele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

3.6  –  O  Município  de  Pará  de  Minas  efetuará  o(s)  pagamento(s)  quando  se  tratar  de  verba  federal
(convênios),  obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais,  quais sejam, Caixa Econômica Federal  ou
Banco do Brasil S.A.

3.7 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que a
CONTRATADA não  tenha  concorrido  de  alguma forma  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de
atualização financeira devida pela Administração Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é
devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada pro-rata die.
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CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE

4.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.º
8.666/93;

4.2 -  Não serão reajustados os preços do quilômetro  rodado no caso de troca de veículos com maior
capacidade de passageiros ou ano de fabricação durante a vigência do contrato. 

4.3 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de
seu impacto nos custos do contrato.

4.4  –  Os  preços  pactuados  poderão  ser  reajustados  anualmente,  considerando  a  variação  do  IGP-M
ocorrida entre o mês de assinatura do contrato ou o mês do último reajuste aplicado e o mês de aplicação
do reajuste, nos termos da legislação de regência.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1  –  Os  recursos  necessários  ao  atendimento  das  despesas  correrão  à  conta  da(s)  seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):

02.07.12.361.0029.2.067.339036-0219

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal de Educação
e Departamento de Trânsito Municipal, exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as
ocorrências  e  as  deficiências  verificadas em relatório,  cuja  cópia  será  encaminhada à  CONTRATADA,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da  CONTRATADA,  no que concerne à execução do objeto
deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA –  DOS SERVIÇOS

7.1 – Os trajetos e sua distribuição (rota) deverão ser prestados, conforme calendário escolar aprovado pela
Secretaria Municipal  de Educação e Superintendência Regional de Ensino, podendo os mesmos serem
alterados pela Secretaria em função do número de alunos que serão transportados e local de residência dos
mesmos, sendo que a data de início será a da assinatura deste instrumento, durante o exercício de 2015.

7.1.1 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses
elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 

7.2 – Ao Município de Pará de Minas reserva-se o direito de não receber no todo ou em parte o  serviço
entregue em desacordo com o previsto neste contrato, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no
art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.3  –  A  CONTRATADA  é obrigada a  substituir,  de  imediato  e  as  suas  expensas, serviços  em que se
verificarem irregularidades.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1 -A CONTRATADA deverá apresentar no ato de assinatura deste instrumento:

a) Apólice de Seguro do veículo com as seguintes coberturas mínimas exigidas: - Danos corporais
(morte e invalidez) aos passageiros do veículo segurado *APP* (R$ 25.000,00 + R$ 25.000,00 x nº de
passageiros) + Danos corporais (morte e invalidez) a terceiros no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil  reais),  Despesas  médico-hospitalares  no  valor  de  R$  2.700,00  (dois  mil  e  setecentos  reais)  por
passageiros do veículo segurado, Danos materiais a terceiros no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), Danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a parcela do seguro quitada,
devendo o seguro permanecer vigente durante todo o contrato. 
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b) Alvará de Autorização para Transporte Escolar expedido pelo Departamento de Trânsito do Município
de Pará de Minas.

8.2 – A CONTRATADA deverá apresentar seu veículo para vistoria periódica (semestral) ou sempre que,
eventualmente  convocado  a  fazê-la.  No  caso  de  impossibilidade  deverá  apresentar  justificativa
fundamentada.

8.3 – É responsabilidade da CONTRATADA manter o veículo em perfeitas condições de uso, sempre limpo,
asseado e  ainda  responder  civil  e  criminalmente  pelas  infrações  estabelecidas  no  Código  de  Trânsito
Brasileiro.

8.4 – A CONTRATADA, quando na prestação do serviço, usará uniforme conforme modelo constante no
Anexo IV e crachá de identificação fornecido pela Secretaria Municipal de Educação.

8.5 – A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
a terceiros durante a prestação dos serviços ou mesmo após o seu término, neste caso, quando o dano
causado for reflexo dos serviços prestados durante a vigência do contrato, em qualquer dos dois casos
decorrentes  de  dolo  ou  culpa,  independentemente  de  fiscalização  e  acompanhamento  por  parte  da
Secretaria Municipal de Educação, relativamente às atividades desenvolvidas pela CONTRATADA.

8.6 – As infrações ao Código de Trânsito Brasileiro cometidas pela CONTRATADA serão de sua exclusiva
responsabilidade.

8.7 – A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado nas cláusulas segunda e terceira do
presente instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) conferência do serviço
e emissão de nota fiscal  por parte da  CONTRATADA  e desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades previstas em lei e neste contrato. 

8.2 – A CONTRATADA obriga-se a cumprir o objeto do presente ao  CONTRATANTE, de acordo com o
estipulado neste instrumento.

8.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.4  –  A  CONTRATADA  fica  responsável  por  todas  as  despesas  necessárias  ao  fiel  cumprimento  do
presente contrato, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

9.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65
da Lei Federal n.º 8.666/93.

9.2 –  A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste
contrato.

9.3 –  O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no
artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1  –  Resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  a  Administração  Pública  Municipal  aplicará
penalidade(s) à CONTRATADA conforme a seguir:

10.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou
receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o
valor total estimado do contrato;

b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e
na  legislação  pertinente,  ou  se  não  mantiver  sua  proposta  sem justificativa  aceita  pela  Administração
Pública Municipal, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total
estimado do contrato;
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c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a
0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de
02 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02
(dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total
estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o
caso;

e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20%
(vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato.

10.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal suspensão temporária
de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

10.1.3  –  na  hipótese  de  comportamento  inidôneo  ou  de  cometimento  de  fraude  fiscal,  declaração  de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal,
se credenciado for, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

10.1.4 - advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte
prejuízo para a Administração Pública Municipal.

10.2 - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui  a possibilidade da aplicação de
outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e
danos causados à Administração Pública Municipal.

10.3 - A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados da data do recebimento da notificação enviada pela Administração Pública Municipal.

10.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de
Pará de Minas em favor da  CONTRATADA,  sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito
existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

10.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência
administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

10.6  –  As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a
ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de
empenho que  vier  a  ser  emitida  em decorrência  deste  contrato,  a  qualquer  tempo e independente de
notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art.
79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.2  –  Poderá  ainda  o  presente  contrato  ser  rescindido,  desde  que  motivado  o  ato  e  assegurado  à
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a)  venha a ser  atingida por  protesto  de título,  execução fiscal  ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará
de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

11.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo
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único do art. 59 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPROMISSO

12.1  –  A  CONTRATADA obriga-se  a  atender  integralmente  as  exigências  constantes  do  Edital  da
Concorrência n.º  002/2015, passando este a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2014.

Representante legal
LICITANTE VENCEDORA

CONTRATADA

Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

1) __________________________

2) __________________________
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ANEXO I

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

PROCESSO.:  PRC004/15                                         PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM
LICITAÇÃO:  CO002/15
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO  DISCRIMINACAO                                        PRECO UNITARIO POR KM RODADO       VALOR TOTAL DO SERVIÇO 
================================================================================================================================================================

  01     1,0000 SERVICOS   6575    SERV. TRANSPORTE ROTA 04                                                                                                     
                                   Totalizando 75.900,0 km (estimativo).              ______________________________      ________________________               

 

               

================================================================================================================================================================

PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: ........ dia(s)                                

__________________________________________________________
Assinatura do Proponente
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