
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

EDITAL 

O Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí 
conhecimento dos interessados, que
sala de Licitações junto ao prédio da Prefeitura
Centro, se reunirão a Pregoeir
finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço
10.520/2002, Decreto Municipa
da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, 
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das escolas 
municipais de ensino fundamental, escolas municipais de educação infantil, escola municipal de 
educação especial e escolas estaduais, neste município.

1.2 A empresa licitante deverá fornecer o objeto deste edital de acordo com as
apresentadas no Termo de Referência (
 
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar da presente licitação 
o objeto licitado e que atendam a todas as exigências contidas neste EDITAL.
2.2 Não poderão participar desta licitação os interessados
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos a
vigente; 
b) quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93
c) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 
deste Edital. 
 
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 A licitante deverá apresentar
seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 
identificado e credenciado, será o único admitido
da representada. 
3.1.1 A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 
identidade. 
3.2 A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.
3.3 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
tratando de sociedade comercial ou
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova
diretoria em exercício; em se tratando de empresa individual, o registro de empr
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

 


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/20
 
 

Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí - RS, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 9 HORAS DO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE 

junto ao prédio da Prefeitura, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, 
Pregoeira e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria 

finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando 
Presencial, do tipo menor preço, processando-se nos termos da Lei Federal nº 

10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.954/2007, Lei Complementar nº 123/200
º 8.666/1993 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das escolas 
municipais de ensino fundamental, escolas municipais de educação infantil, escola municipal de 
educação especial e escolas estaduais, neste município. 

nte deverá fornecer o objeto deste edital de acordo com as
apresentadas no Termo de Referência (ANEXO VII). 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
da presente licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

que atendam a todas as exigências contidas neste EDITAL. 
desta licitação os interessados: 

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93
c) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 

sso de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Pregoeira, diretamente, por meio de 

seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 
será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse 

A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.
redenciamento será efetuado da seguinte forma: 

se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

sociedade comercial ou de sociedade por ações, documento de eleição de
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova

em se tratando de empresa individual, o registro de empr
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
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/2021 

uso de suas atribuições, torna público, para 
) DE OUTUBRO DE 2021, na 

, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, 
e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 178/2021, com a 

finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando realizar licitação na 
se nos termos da Lei Federal nº 
º 123/2006 e, subsidiariamente, 

mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das escolas 
municipais de ensino fundamental, escolas municipais de educação infantil, escola municipal de 

nte deverá fornecer o objeto deste edital de acordo com as especificações 

interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
 

dministrativos, na forma da legislação 

quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
c) que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou 

sso de dissolução ou liquidação, observado o disposto no item 5.2.2, alínea a.1, 

se para credenciamento junto a Pregoeira, diretamente, por meio de 
seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente 

cedimento licitatório, no interesse 

A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá 
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; em se 

de sociedade por ações, documento de eleição de seus 
administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de 

em se tratando de empresa individual, o registro de empresário individual e em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

 
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, 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 poderes para dar lance (s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, co
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, conforme 
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 
do ato de investidura do outorgante como representante 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 um 
documento para os fins deste procedimento licitatório.
3.4 Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o 
licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
representante legal credenciado, a empresa não será desclassificada, fica, porém, impedida de 
manifestar durante a sessão. 
3.5 A empresa ou cooperativa 
Complementar nº 123/2006 e 
no momento do credenciamento
cooperativa, microempresa, ou empresa de pequeno 
dias de antecedência da data aprazada para a a
tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na lei acima referida. No caso de 
MEI (Microempreendedor Individual) a empresa deverá anexar cópia do Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual.
3.6 Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
legal credenciado apresentará nos moldes do
que sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não
sua proposta pela Pregoeira. 
 
4 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
4.1 A proposta de preço dever
em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e 
assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser 
entregue em envelope devidamente fechado e 
indicação do envelope nº 1, para o que se sugere a seguinte inscrição:

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
TELEFONE E E-MAIL: 

 
 
4.2 Na Proposta de Preços deverá constar:
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representada por procurador, deverá apresentar: 
instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 

em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, do Código Civil, em especial o nome 
a outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 

outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública; ou
carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, co

existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame, conforme ANEXO III. 

Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 
to de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

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 um 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 

Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o 
se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

representante legal credenciado, a empresa não será desclassificada, fica, porém, impedida de 
 

ou cooperativa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
06 e art. 34, da Lei nº 11.488/2007, deverá apresentar 

no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se
cooperativa, microempresa, ou empresa de pequeno porte, expedida no prazo de até 60 (sessenta) 
dias de antecedência da data aprazada para a abertura dos envelopes (ANEXO VI
tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na lei acima referida. No caso de 

Individual) a empresa deverá anexar cópia do Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual. 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
legal credenciado apresentará nos moldes do ANEXO II deste edital, fora dos envelopes
que sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não

 

 
deverá ser elaborada na forma do ANEXO I, com identificação da empresa, 

em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e 
assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser 

idamente fechado e lacrado, contendo, na parte externa e frontal, a 
indicação do envelope nº 1, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
DA EMPRESA: 

 

Na Proposta de Preços deverá constar: 
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instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, 
em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1°, do Código Civil, em especial o nome 

a outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance (s) em licitação pública; ou 

carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 

Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado 

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 um invalida o 

Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório o 
se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. Caso não haja 

representante legal credenciado, a empresa não será desclassificada, fica, porém, impedida de se 

que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
, deverá apresentar fora dos envelopes, 

, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
no prazo de até 60 (sessenta) 
ANEXO VI).Caso não apresente 

tal declaração, a empresa não poderá utilizar os benefícios previstos na lei acima referida. No caso de 
Individual) a empresa deverá anexar cópia do Certificado da Condição de 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
fora dos envelopes, declaração 

que sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação, sob pena de não-aceitação de 

, com identificação da empresa, 
em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e 
assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser 

, contendo, na parte externa e frontal, a 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

4.2.1 Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de abertura do certame. 
4.2.2 Preço unitário e total 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/
total) em algarismo, expresso em moe
edital; 
4.3 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 
das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem com
aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo
ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.
4.4 A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
4.5 Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas das demais proponentes.
4.6 Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com 
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 
licitação, correrão por conta do proponente.
4.7 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo,
casas decimais após a vírgula.
 
5 - DA HABILITAÇÃO 
5.1 Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, 
lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 na face externa, para o que se sugere a seguinte 
inscrição: 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
TELEFONE E E-MAIL: 

 
5.2 Os proponentes deverão apresentar no envelope 
 
5.2.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de
ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 
administração, registrados e publicados;
c) 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, qu
atividade assim o exigir. 
OBS: Caso algum dos documentos 
credenciamento, poderá ser dispensada a juntada neste envelope.
 
5.2.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
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Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
certame. Se não constar o prazo de validade, entende-se 

total do item, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, sendo os valores relativos a cada item (unitário e 

) em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 
das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem com
aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios 
ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas. 

A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
ções estabelecidas neste edital e seus anexos. 

Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas das demais proponentes. 

Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com 
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 
licitação, correrão por conta do proponente. 

Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo,
casas decimais após a vírgula. 

Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, 
lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 na face externa, para o que se sugere a seguinte 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

 

Os proponentes deverão apresentar no envelope nº 02 os documentos a seguir:

HABILITAÇÃO JURÍDICA 
registro comercial, no caso de empresa individual; 

, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de

ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 
administração, registrados e publicados; 

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, qu

Caso algum dos documentos do item 5.2.1 já tenha sido apresentado
credenciamento, poderá ser dispensada a juntada neste envelope. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
se 60 (sessenta) dias; 

do item, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 
93, sendo os valores relativos a cada item (unitário e 

da corrente nacional (R$), considerando as condições deste 

Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer 
das disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como 

se como tais, as que contiverem valores irrisórios 

A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 

Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 

Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, fretes, 
seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta 

Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas 

Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em envelope indevassável, 
lacrado, contendo identificação do envelope nº 02 na face externa, para o que se sugere a seguinte 

02 os documentos a seguir: 

, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações 
registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por 

ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

apresentado no momento do 
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a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recupe
expedida pelo distribuidor da sed
(noventa) dias contados da data da sua apresentação

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 
58, da Lei n.º 11.101/2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 
requisitos de habilitação. 
 
5.2.3 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
proponente; 
b) Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
c) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de 
Regularidade de Situação do FGTS);
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
 
5.2.4 – DECLARAÇÃO CONFORME
a) Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não possuem no quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, p
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
anos, conforme ANEXO IV. 
 
5.3 Os documentos constantes 
Pregão, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário 
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original 
ou cópia autenticada na forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, 
condicionados a verificação de sua validade.
5.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5, 
que possuir restrição em qualquer
item 5.2.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada c
vencedora do certame. 
5.5 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo.
5.6 Ocorrendo a situação prevista no item 
fixar, desde logo, a data em que
comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o ju
5.7 O benefício de que trata o item 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
5.8 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital
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Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (licitante), emitida em prazo não superior 
(noventa) dias contados da data da sua apresentação.  

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 

2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de 
Regularidade de Situação do FGTS); 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
negativa (CNDT), conforme Lei Federal nº 12.440/20

rova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

DECLARAÇÃO CONFORME ART. 7º, INC. XXXIII DA CF:   
Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 

combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não possuem no quadro 
funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

documentos constantes dos itens 5.2.2 a 5.2.3 deverão ter validade para a data de abertura do 
Pregão, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário 
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original 

icada na forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, 
condicionados a verificação de sua validade. 

A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5, 
que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista

, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada c

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 

Ocorrendo a situação prevista no item 5.4, a sessão do pregão será suspensa, podendo 
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.

O benefício de que trata o item 5.4 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.4, implicará na inabilitação do 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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ração judicial e extrajudicial, 
em prazo não superior a 90 

No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar 
respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 

2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

, mediante a apresentação de Certidão 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
2011; 

Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, 
combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não possuem no quadro 

erigoso ou insalubre e, de 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

ter validade para a data de abertura do 
Pregão, devendo ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário 
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso apresentados em original 

icada na forma acima prevista. Serão aceitos documentos gerados eletronicamente, 

A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 3.5, 
e trabalhista, previstos no 

, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual período, a 
critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o 

, a sessão do pregão será suspensa, podendo a Pregoeira 
se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a 

lgamento da habilitação. 
não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 

cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
implicará na inabilitação do 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

5.9 O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.
 
6 - DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
6.1 No horário e local indicados no preâmbulo,
credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes nº 01 e nº 02.
6.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste 
Edital. 
6.3 Em atendimento ao disposto no inci
legal credenciado apresentará nos moldes deste Edital
sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena 
não-aceitação de sua proposta pel
6.4 Serão abertos, pela Pregoeir
que se procederá à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
6.4.1 O critério de julgamento será pelo 
no termo de referência e modelo de proposta
6.4.2 Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 
preço unitário, devendo a Pregoeir
6.5 A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço por item e aquelas que tenham 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 
participarem dos lances verbais.
6.6 Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 
classificadas as propostas subseq
de 03 (três), já incluída a de menor 
6.7 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor, até a proclamação da 
vencedora. 
6.8 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem dos lances.
6.9 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
obedecida à ordem prevista. 
6.9.1 Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nova proposta.
6.10 É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.11 A Pregoeira poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de lances estabelecer 
intervalo mínimo de valores entre lances
6.12 O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pel
implicará na exclusão do proponente da etapa de lances verbais, sendo que no caso de desinteresse 
valerá o julgamento do valor da proposta escrita e no caso de desistência valerá o último lance 
ofertado. 
6.13 O encerramento da etapa competitiva dar
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.14 Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando
penalidades constante no presente edital.
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O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá
período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO 
e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão, iniciando

credenciamento dos interessados e entrega dos envelopes nº 01 e nº 02. 
Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste 

Em atendimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520
legal credenciado apresentará nos moldes deste Edital (ANEXO II), fora dos envelopes
sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena 

aceitação de sua proposta pela Pregoeira. 
Pregoeira, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em 

que se procederá à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
O critério de julgamento será pelo menor valor do quilômetro rodado

e modelo de proposta. 
Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 

Pregoeira proceder à correção no valor global. 
procederá à classificação da proposta de menor preço por item e aquelas que tenham 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 
ciparem dos lances verbais. 
Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 

classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores preços por item, até o máximo 
de 03 (três), já incluída a de menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.

No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 

ntos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor, até a proclamação da 

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

deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 
 

Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nova proposta.
É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de lances estabelecer 
valores entre lances. 

O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pel
oponente da etapa de lances verbais, sendo que no caso de desinteresse 

valerá o julgamento do valor da proposta escrita e no caso de desistência valerá o último lance 

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pel
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando-se a proponente desistente às 
penalidades constante no presente edital. 
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O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele 

será aberta a sessão, iniciando-se com o 

Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo estabelecido neste 

so VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002, o representante 
fora dos envelopes, declaração que 

sua representada cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos no Edital, sob pena de 

, todos os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em 
que se procederá à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

rodado, por item, especificados 

Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em 

procederá à classificação da proposta de menor preço por item e aquelas que tenham 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 

Caso não haja pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 6.5, serão 
entes que apresentarem os menores preços por item, até o máximo 
preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos. 

No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 
serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 

ntos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor, até a proclamação da 

Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 

Dada à palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nova proposta. 

poderá, a seu critério no decorrer da etapa competitiva de lances estabelecer 

O desinteresse ou desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
oponente da etapa de lances verbais, sendo que no caso de desinteresse 

valerá o julgamento do valor da proposta escrita e no caso de desistência valerá o último lance 

á quando, indagados pela Pregoeira, os 

se a proponente desistente às 
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6.15 Caso não se realize lance verbal, será ve
menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo 
proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, 
apresentado para cada item, 
comparando-o com os valores 
6.17 A classificação dar-se-á pela ordem cr
Será declarado detentor da melhor proposta, 
especificações deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço pelo item.
6.18 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta 
licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos 
essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositiv
6.18.1 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando
instrumento convocatório. 
6.19 Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital.
6.20 Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 
2º, da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, como critério de de
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 
ao item 3.5 deste edital. 
6.20.1 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa, a empresa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco 
por cento) à proposta de menor valor.
6.21 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a coop
valor será convocada para apresentar, no prazo de 
considerada, até então, de menor preço, situação em que
observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar novo proposta, inferior à de menor preço, será facultada
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 
a apresentação de nova proposta.
6.22 Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
do item 6.21 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 
originalmente de menor valor.
6.23 O disposto nos itens 6.21
menor valor inicial tiver sido apresentada 
cooperativa. 
6.24 Após a etapa anterior, a 
“HABILITAÇÃO” do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento 
das condições de habilitação fixadas neste Edital.
6.25 Caso o proponente classificado em 1º (primeiro
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na 
ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos 
requisitos do Edital. 
6.26 Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado 
vencedor. 
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Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo a Pregoeira, negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 

Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço unitário 
apresentado para cada item, a Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

o com os valores orçados, decidindo, motivadamente, a respeito.
á pela ordem crescente de preços por cada item propostos e aceitáveis. 

detentor da melhor proposta, o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço pelo item.

desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta 
licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos 
essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositiv

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

serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital.
Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 

2º, da Lei Complementar nº 123/06, assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 

se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
presa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco 

por cento) à proposta de menor valor. 
Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor 
a para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que,atendidas as exigências habilitatórias e 
timado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão

Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 
anterior, não apresentar novo proposta, inferior à de menor preço, será facultada
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 
a apresentação de nova proposta. 

Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originalmente de menor valor. 
.21 a 6.22, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

 Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os documentos de 
“HABILITAÇÃO” do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento 
das condições de habilitação fixadas neste Edital. 

Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, 
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na 
ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos 

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado 
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rificada a conformidade entre a proposta escrita de 
, negociar diretamente com o 

de acordo com o menor preço unitário 
verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

, decidindo, motivadamente, a respeito. 
escente de preços por cada item propostos e aceitáveis. 

o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especificações deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço pelo item. 

desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta 
licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos 
essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente. 

Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 
se a proposta no que não for conflitante com o 

serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital. 
Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 

sempate, preferência de 
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem 

se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 
presa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco 

á da seguinte forma: 
erativa detentora da proposta de menor 

5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
atendidas as exigências habilitatórias e 

timado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 
Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar novo proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, 

Se nenhuma microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências 
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 
por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

procederá à abertura do envelope contendo os documentos de 
“HABILITAÇÃO” do proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento 

) lugar seja inabilitado, a Pregoeira examinará a 
oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na 
ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos 

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será declarado 
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6.27 Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá 
proponente para que seja obtido preço melhor.
6.28 Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente no final da mesma, a intenção de recorrer, 
8 deste edital. 
6.29 Da sessão pública do Pregão será
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos
assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e repre
qualquer declaração. 
6.30 A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto 
Município. 
6.31 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão pública, será marcada nova data para continuação 
dos trabalhos, devendo ficar intimidados, no mesmo ato, as licitantes presentes.
6.32 O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder d
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá
aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
 
7 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
7.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar termos do presente 
Edital, protocolando o pedido até 0
7.2 O pedido de esclarecimentos ou 
auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital, decidir sobre 
dias úteis, contado da data de 
7.3 A concessão de efeito suspensivo
autos do processo de licitação.
7.4 Acolhida a impugnação contra o edital, 
exceto quando a alteração no edital não afetar a formulação da proposta.
7.5 Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no 
antecederem a realização do Pregão. 
7.6 O pedido de esclarecimentos ou impugnação 
mail: licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 
constante no preâmbulo deste 
 
8 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
8.1 Tendo a empresa licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública
do Pregão, terá ele o prazo de 03
8.2 Os demais licitantes, já int
corridos para apresentarem as 
recorrente. 
8.3 A manifestação na Sessão Pública, e a motivação, no caso de recurso, são 
admissibilidade dos recursos.
8.4 O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. O deferimento do pedido de recurso 
importará a validação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá a Pregoeira negociar, diretamente, com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 

Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente no final da mesma, a intenção de recorrer, 

Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos

, equipe de apoio e representantes presentes, constando n

A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações deste 

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

nvelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder d
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá
aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilizar os envelope

DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar termos do presente 

tal, protocolando o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 
pedido de esclarecimentos ou impugnação não possuem efeito suspensivo e caberá à Pregoeira

auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital, decidir sobre o requerimento 
data de seu recebimento. 

A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e deverá ser motivada pela P
autos do processo de licitação. 

contra o edital, será designada nova data para a realização do certame, 
quando a alteração no edital não afetar a formulação da proposta. 

Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até os 0

tecederem a realização do Pregão.  
O pedido de esclarecimentos ou impugnação poderá ser realizado por forma eletrônica, pelo e

licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 
constante no preâmbulo deste edital. 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Tendo a empresa licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública

do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação de recurso.
Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias

corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da

A manifestação na Sessão Pública, e a motivação, no caso de recurso, são 
admissibilidade dos recursos. 

O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. O deferimento do pedido de recurso 
importará a validação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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negociar, diretamente, com o 

Qualquer proponente, desde que presente e devidamente representado na Sessão, poderá 
manifestar imediata e motivadamente no final da mesma, a intenção de recorrer, nos termos do item 

lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, 
o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 
classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos, que será 

sentantes presentes, constando na mesma toda e 

A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 
larecidas previamente junto ao Setor de Licitações deste 

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

nvelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder da Pregoeira pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após 

envelopes. 

Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar termos do presente 
) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão. 

efeito suspensivo e caberá à Pregoeira, 
o requerimento no prazo de dois 

nal e deverá ser motivada pela Pregoeira, nos 

será designada nova data para a realização do certame, 

Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as 
dital até os 03 (três) dias úteis que 

por forma eletrônica, pelo e-
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 

Tendo a empresa licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão Pública 
(três) dias corridos para apresentação de recurso. 

imados na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 (três) dias 
, que começará a correr do término do prazo da 

A manifestação na Sessão Pública, e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 

O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo. O deferimento do pedido de recurso 
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8.5 O recurso será dirigido à autorida
a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 
dado causa à demora. 
8.6 Os recursos deverão ser encaminhados no endereço mencionado no preâmbulo, mediante 
protocolo na Prefeitura Municipal, ou de forma eletrô
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br
 
9 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado v
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados.  
9.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatóri
 
10 – DO CONTRATO 
10.1 Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 
licitante vencedor para assinatu
sob pena de decair do direito à contrat
10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 
desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela Administração.
10.3 A contratação do objeto licitado obedecerá 
Contrato). 
10.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério da administração, mediante justificativa.

 
11 - DAS PENALIDADES 
11.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja
contratante, as licitantes, conforme a infração, 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 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% 
d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de 
prazo de até 02 anos e multa de 8% sobre o valor 
e) inexecução total do contrato
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
f) quando houver atraso injustificado 
atraso, limitando-se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
g) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento)
h) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 
ao resultado: advertência. 
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O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato ocorrido, 
a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê
acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 

nco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

Os recursos deverão ser encaminhados no endereço mencionado no preâmbulo, mediante 
protocolo na Prefeitura Municipal, ou de forma eletrô
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br. 

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 
licitante vencedor para assinatura do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da convocação, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 
desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 

justificado aceito pela Administração. 
A contratação do objeto licitado obedecerá à minuta do contrato (

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais 
(sessenta) meses, a critério da administração, mediante justificativa.

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 
ção pelo prazo de até 02 anos e multa de 10% sobre o valor 

manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos;  

de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): impedimento
e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor 

inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
e multa de 8% sobre o valor total contratado; 

inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 
05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado;

houver atraso injustificado no fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

do não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado; 

executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 
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de superior, por intermédio daquela que praticou o ato ocorrido, 
a qual poderá, no prazo de 05 (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 05 

nco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

Os recursos deverão ser encaminhados no endereço mencionado no preâmbulo, mediante 
protocolo na Prefeitura Municipal, ou de forma eletrônica, pelo e-mail 

encedor, por ato da Pregoeira, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

Esgotados todos os prazos recursais, homologado o processo, a Administração convocará o 
5 (cinco) dias, a contar da convocação, 

ação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.  
O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 

desde que seja solicitado pela parte durante o transcurso do respectivo prazo e desde que ocorra 

contrato (ANEXO V – Minuta de 

podendo ser prorrogado por iguais 
(sessenta) meses, a critério da administração, mediante justificativa. 

na condição de participante do pregão ou de 
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar 
sobre o valor total contratado; 

manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do 
 

impedimento do direito de licitar 
sobre o valor total contratado; 

licitar e contratar com a Administração pelo 

do direito de licitar e contratar com a Administração 
total contratado; 

o fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

do não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 

executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 
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11.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante
11.3 Quando a contratada motivar rescisão contratual
decorrentes para com a contratante. 
11.4 Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, mot
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá
las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 
abertura de vista ao licitante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.
 
12 - DO PAGAMENTO  
12.1 O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da 
prestação do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços prestados, 
acompanhada de comprovação do cumprimento do roteiro aprovada pelo servidor resp
fiscalização do contrato. Para o efetivo pagamento, as 
guia de recolhimento das contribuições 
Social), relativo aos empregados utilizados
passageiros (em caso de parcelamento do seguro).
12.1.1 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do 
período, ou outro índice que vier a substituí
de 0,5% ao mês, pro rata. 
12.2 O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no processo licitatório.
12.3 A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, 
número do Pregão e contrato
12.4 No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados 
bancários em nome da mesma 
12.5 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 

 
13 – DA EXECUÇÃO 
13.1 A contratada se obriga a prestar os serviços 
especificações descritas neste Edital e seu
13.2 A execução dos serviços
especialmente designado. 
13.3 Os serviços serão iniciado
Secretaria Municipal de Educação.
 
14 - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 
do orçamento vigente:  
 
44540   Código da Despesa
0400    Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto
0404   Recursos vinculados 
12.361.0082.2054 Manutenção 
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A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Quando a contratada motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos 
decorrentes para com a contratante.  

Na aplicação das penalidades previstas, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da 
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá
las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

tante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93.

O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da 
prestação do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços prestados, 

companhada de comprovação do cumprimento do roteiro aprovada pelo servidor resp
Para o efetivo pagamento, as notas fiscais deverão se fazer acompanhar da 

guia de recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência 
relativo aos empregados utilizados na prestação do serviço, e quitação do seguro de vida dos 

passageiros (em caso de parcelamento do seguro). 
Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do 

período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no processo licitatório. 

A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
contrato, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento.

No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados 
bancários em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos. 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

e obriga a prestar os serviços objeto deste certame 
especificações descritas neste Edital e seus anexos. 

s serviços será acompanhada e fiscalizada por representante da c

ão iniciados após a assinatura do contrato, a partir da ordem de início emitida
Secretaria Municipal de Educação. 

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 

Código da Despesa 
Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto 
Recursos vinculados  
Manutenção PNATE – União  
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A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

será responsável pelas perdas e danos 

ivadamente, a gravidade da 
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-
las, se admitidas as suas justificativas de defesa, protocoladas no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

tante vencedor nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei nº. 8.666/93. 

O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da 
prestação do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços prestados, 

companhada de comprovação do cumprimento do roteiro aprovada pelo servidor responsável pela 
deverão se fazer acompanhar da 

sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência 
quitação do seguro de vida dos 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do 
Administração compensará a contratada com juros 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação 

em local de fácil visualização, a indicação do 
a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento. 

No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

objeto deste certame de acordo com as 

scalizada por representante da contratante 

, a partir da ordem de início emitida pela 

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes dotações 
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3.3.3.90.33.000000  Passagens e Despesas com locomoção 
 
441540   Código da Despesa
0400    Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto
0404   Recursos vinculados 
12.361.0082.2056 Transp. Escolar Estado/ ENS. Fund. 
3.3.3.90.33.000000  Passagens e Despesas com locomoção 
 
431540   Código da Despesa
0400    Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto
0403   FUNDEB 
12.367.0092.2053 Manutenção da Educação Especial  
3.3.3.90.33.000000  Passagens e Despesas com locomoção 
 
43540   Código d
0400    Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto
0403   FUNDEB 
12.361.0082.2052 Manutenção FUNDEB Ensino Fundamental
3.3.3.90.33.000000  Passagens e Despesas com locomoção 
 
421550   Código da Despesa
0400    Sec. Mun. Educ., Cultura, Turism
0402   Recursos Livres  
12.362.0093.2049 Transp. Escolar / Ensino Médio 
3.3.3.90.33.000000  Passagens e Despesas com locomoção
 
15 - DOS ANEXOS 
15.1 Fazem parte do presente Pregão:
Anexo I - Modelo da proposta 
Anexo II - Modelo de Declaração de 
Anexo III - Modelo de credenciamento;
Anexo IV - Modelo de declaração 
Anexo V - Minuta de Contrato
Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento na 
Anexo VII - Termo de Referência
Anexo VIII – Planilhas de Custos.
 
16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, 
condução ou do resultado do processo licitatório.
documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 
especificado no preâmbulo deste edital.
16.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a
habilitação e classificação. 
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Passagens e Despesas com locomoção  

Código da Despesa 
Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto 
Recursos vinculados  
Transp. Escolar Estado/ ENS. Fund.  
Passagens e Despesas com locomoção  

Código da Despesa 
Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto 
FUNDEB  
Manutenção da Educação Especial   
Passagens e Despesas com locomoção  

Código da Despesa 
Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto 
FUNDEB  
Manutenção FUNDEB Ensino Fundamental 
Passagens e Despesas com locomoção  

Código da Despesa 
Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto 
Recursos Livres   
Transp. Escolar / Ensino Médio  
Passagens e Despesas com locomoção  

Fazem parte do presente Pregão: 
odelo da proposta e referencial de preços; 

eclaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
odelo de credenciamento; 
odelo de declaração de que não emprega menor; 

Contrato; 
Modelo de declaração de enquadramento na Lei Complementar 123/06;
Termo de Referência;  
Planilhas de Custos. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. O Município não se responsabilizará por 
documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 

lo deste edital. 
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 
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dos requisitos de habilitação; 

Lei Complementar 123/06; 

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
responsável por esses custos, independentemente da 

O Município não se responsabilizará por 
documentação e propostas enviadas por via postal ou entregues em outro setor que não seja o 

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

lhes validade e eficácia para fins de 
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16.3 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Ad
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
16.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
Administração. 
16.5 A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
superveniente, devidamente comprovada, ou anulada
parecer escrito e devidamente fundamentado.
16.6 Quaisquer informações, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão
encaminhadas por escrito ao
Floriano Peixoto, n° 426, Centro, de segunda 
16h30min ou na sexta-feira, das 07h30min às 13h
ou pelo telefone (51) 3635.2500, ramal 
16.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro 
da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, com expressa renúncia a outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 
São Sebastião do Caí, RS, 
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As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Ad

a finalidade e a segurança da contratação. 
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir

á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
devidamente comprovada, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, mediante 

nte fundamentado. 
informações, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão

ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, sit
Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h15min às 

feira, das 07h30min às 13h, pelo e-mail: licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br
2500, ramal 4004. 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro 
da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, com expressa renúncia a outro, por mais privilegiado que 

São Sebastião do Caí, RS, 13 de outubro de 2021. 

Camila Bohn Flores 
Pregoeira 
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As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

A presente licitação poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
, no todo ou em parte, por ilegalidade, mediante 

informações, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Rua Marechal 

feira, das 8h às 11h30min e das 13h15min às 
licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br , 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro 
da Comarca de São Sebastião do Caí, RS, com expressa renúncia a outro, por mais privilegiado que 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento do objeto 
seguintes condições: 
 
Razão Social: ________________________________________________________________________

Endereço: __________________________________________________________________________

CNPJ: _________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________________

 
Item DESCRIÇÃO DO OBJETO

01 Prestação de serviços de transporte escolar para 
alunos das escolas E.E.E.F José 
Josefina Jacques Noronha, com veículo tipo van, 15 
lugares. 

02 Prestação de serviços de transporte escolar para 
alunos da E.M.E.I. Meu Cantinho, com veículo tipo 
van, 15 lugares, com monitor.

03 Prestação de serviços de 
alunos da E.M.E.E. Renascer, com veículo tipo van, 
15 lugares, com monitor.

04 Prestação de serviços de transporte escolar para 
alunos da E.M.E.E. Renascer, com veículo tipo van, 
15 lugares, com monitor.

05 Prestação de serviços de transporte escolar para 
alunos da E.M.E.E. Renascer, com veículo tipo van, 
15 lugares, com monitor.

06 Prestação de serviços de transporte escolar para 
alunos da E.M.E.E. Renascer, com veículo tipo van, 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
 

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento do objeto deste ato convocatório

Razão Social: ________________________________________________________________________

Endereço: __________________________________________________________________________

CNPJ: _________________________________________ Telefone: ______________

_____________________________________________________________________________

DESCRIÇÃO DO OBJETO KM diária  
 

U

restação de serviços de transporte escolar para 
escolas E.E.E.F José Benemann e E.E.E.F 

Josefina Jacques Noronha, com veículo tipo van, 15 

51 

restação de serviços de transporte escolar para 
E.M.E.I. Meu Cantinho, com veículo tipo 

van, 15 lugares, com monitor. 

144 

restação de serviços de transporte escolar para 
E.M.E.E. Renascer, com veículo tipo van, 

15 lugares, com monitor. 

54 

restação de serviços de transporte escolar para 
E.M.E.E. Renascer, com veículo tipo van, 

15 lugares, com monitor. 

30 

de serviços de transporte escolar para 
E.M.E.E. Renascer, com veículo tipo van, 

15 lugares, com monitor. 

50 

restação de serviços de transporte escolar para 
E.M.E.E. Renascer, com veículo tipo van, 

78 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

deste ato convocatório, nas 

Razão Social: ________________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________________ 

____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Unid. Valor unit. 
Km rodado 

Km  

Km  

Km  

Km  

Km  

Km  
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15 lugares, com monitor.
 
OBS.: A licitante deverá inserir nas tabelas abaixo a composição dos custos para formação do valor do 
km rodado, levando-se em conta os parâmetros 
as informações compatíveis com a realidade d
 
 ITEM 01 - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS:
 

CUSTO  
Recursos Humanos  
Depreciação  
Encargos do veículo  
Vistorias 
Combustível   
Manutenção 
Seguro 
Lucro  
Despesas administrativas  
Tributação  
Total dos Custos  

 
 
 ITEM 02 - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS:
 

CUSTO  
Recursos Humanos  
Depreciação  
Encargos do veículo  
Vistorias 
Combustível   
Manutenção 
Seguro 
Lucro  
Despesas administrativas  
Tributação  
Total dos Custos  

 
 
 ITEM 03 - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS:
 

CUSTO  
Recursos Humanos  
Depreciação  
Encargos do veículo  
Vistorias 
Combustível   
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Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

15 lugares, com monitor. 

A licitante deverá inserir nas tabelas abaixo a composição dos custos para formação do valor do 
se em conta os parâmetros dispostos nas planilhas do Anexo VIII

informações compatíveis com a realidade da Empresa. 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS: 

Percentagem 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 % 
% 

100% 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS: 

Percentagem 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 % 
% 

100% 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS: 

Percentagem 
% 
% 
% 
% 
% 
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A licitante deverá inserir nas tabelas abaixo a composição dos custos para formação do valor do 
Anexo VIII, de acordo com 
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Manutenção 
Seguro 
Lucro  
Despesas administrativas  
Tributação  
Total dos Custos  

 
 
 ITEM 04 - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS:
 

CUSTO  
Recursos Humanos  
Depreciação  
Encargos do veículo  
Vistorias 
Combustível   
Manutenção 
Seguro 
Lucro  
Despesas administrativas  
Tributação  
Total dos Custos  

 
 
 ITEM 05 - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS:
 

CUSTO  
Recursos Humanos  
Depreciação  
Encargos do veículo  
Vistorias 
Combustível   
Manutenção 
Seguro 
Lucro  
Despesas administrativas  
Tributação  
Total dos Custos  

 
 
 ITEM 06 - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS:
 

CUSTO  
Recursos Humanos  
Depreciação  
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% 
% 
% 

 % 
% 

100% 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS: 

Percentagem 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 % 
% 

100% 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS: 

Percentagem 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 % 
% 

100% 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS: 

Percentagem 
% 
% 
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Encargos do veículo  
Vistorias 
Combustível   
Manutenção 
Seguro 
Lucro  
Despesas administrativas  
Tributação  
Total dos Custos  

 
 Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 
 O pagamento será efetuado diretamente na conta do BANCO ____

AGÊNCIA Nº _________, C/C Nº ____
 

 Dados do representante legal da empresa para assina
________________________________________________________________________________
 

 Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, 
bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos 
impostos, obrigações, entre outros.
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% 
% 
% 
% 
% 
% 

 % 
% 

100% 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  

O pagamento será efetuado diretamente na conta do BANCO ____
AGÊNCIA Nº _________, C/C Nº _________________________, em nome da Contratada.

ados do representante legal da empresa para assinatura do contrato: 
________________________________________________________________________________

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, 
bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos 
impostos, obrigações, entre outros. 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 
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O pagamento será efetuado diretamente na conta do BANCO _______________________, 
__________, em nome da Contratada. 

________________________________________________________________________________ 

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, 
bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
 

A empresa ______________________________________________, com sede na Rua/Av. 

______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________________,

declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos estabelecidos no edital d

Presencial nº 035/2021, nos termos do art. 4º, VII

 

 
 
OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 6.3 do edital.
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ANEXO II 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

empresa ______________________________________________, com sede na Rua/Av. 

______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________________,

declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos estabelecidos no edital d

, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002. 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 6.3 do edital.
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

empresa ______________________________________________, com sede na Rua/Av. 

______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________________, 

declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos estabelecidos no edital de Pregão 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 6.3 do edital. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 
 
 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ___________________________________, 

portador da cédula de identidade 

____________________________, a participar do 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando

_______________________________

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

 

 
OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme 
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ANEXO III 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 - MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ___________________________________, 

ador da cédula de identidade nº ___________________________ e do CPF nº 

____________________________, a participar do Pregão Presencial nº 035

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

____________________________________________, CNPJ nº __________________________, bem 

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 
 

OBS.: apresentar esta declaração fora dos envelopes, conforme previsto no item 3.3, b.2 do edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a) ___________________________________, 

nº ___________________________ e do CPF nº 

035/2021, na qualidade de 

se em nome da empresa 

___, CNPJ nº __________________________, bem 

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

previsto no item 3.3, b.2 do edital. 
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PREGÃO PRESENCIAL 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/

que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualque

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
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ANEXO IV 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 - MODELO DE DECLARAÇÃO
 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto no inciso 

Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/

que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualque

condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 
 

Local e data 

 
 

Nome a assinatura do representante Legal 
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DECLARAÇÃO 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao disposto no inciso 

Constituição Federal combinado com o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, de 

que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
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PREGÃO PRESENCIAL 

Pelo presente instrumento, as partes, de um 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
88.370.879/0001-04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César Campan
Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião do Caí, RS
EMPRESA XXXXX, inscrito no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, 
representada por seu representante legal, 
xxx.xxx.xxx-xx, têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para 
alunos das escolas municipais de ensino fundamental, escolas municipais de educação infantil, escola 
municipal de educação especial e escolas estaduais, neste município.

Parágrafo Primeiro: A Contratada
apresentadas no Termo de Referência (ANEXO VII), do edital.
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A Contratante pagará 
__________(___________), referente ao item xx
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao da prestação do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços 
prestados, acompanhada de comprovação do cumprimento do roteiro aprovada pelo servidor 
responsável pela fiscalização do contrato
Parágrafo Primeiro: Para o efetivo pagamento, as 
recolhimento das contribuições 
relativo aos empregados utilizados na prestação do serviço
passageiros (em caso de parcelamento do seguro).
 
a) Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, 
ou outro índice que vier a substituí
ao mês, pro rata. 
b) O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada 
no processo licitatório. 
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ANEXO V 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 - MINUTA DE CONTRATO

 
Pelo presente instrumento, as partes, de um lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César Campan
Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro, São Sebastião do Caí, RS, e do outro lado como CONTRATAD

o no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, 
representada por seu representante legal, Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e CPF nº 

têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para 
colas municipais de ensino fundamental, escolas municipais de educação infantil, escola 

municipal de educação especial e escolas estaduais, neste município. 

Contratada deverá fornecer o objeto deste contrato de acordo com as
no Termo de Referência (ANEXO VII), do edital. 

A Contratante pagará à Contratada, pelo quilômetro rodado
, referente ao item xx. 

O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao da prestação do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços 

companhada de comprovação do cumprimento do roteiro aprovada pelo servidor 
onsável pela fiscalização do contrato. 

Para o efetivo pagamento, as notas fiscais deverão se fazer acompanhar da guia de 
recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), 

empregados utilizados na prestação do serviço, e quitação do seguro de vida dos 
passageiros (em caso de parcelamento do seguro). 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, 
substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

MINUTA DE CONTRATO 

lado como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO CAI, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

04, representada por seu Prefeito Municipal Sr. Júlio César Campani, com sede à Rua 
e do outro lado como CONTRATADA, 

o no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxx, nº xxx, neste ato 
Sr.(a) xxxxx, portador do RG nº xxxxxxxxxx e CPF nº 

têm entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para 
colas municipais de ensino fundamental, escolas municipais de educação infantil, escola 

de acordo com as condições 

pelo quilômetro rodado, o valor de R$ 

O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao da prestação do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços 

companhada de comprovação do cumprimento do roteiro aprovada pelo servidor 

deverão se fazer acompanhar da guia de 
sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), 

quitação do seguro de vida dos 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, 
lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% 

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada 
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c) A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor de
número do Pregão e contrato, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento.
d) No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados bancários 
em nome da mesma para que sejam efetuados os pagamentos.
e) Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA: É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, 
exceto de parte, nos casos expressamente autorizados pela fiscalização do Contrato.
 
CLÁUSULA QUINTA: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 
por iguais períodos, até o limite de 60
justificativa. 
Parágrafo Primeiro: ocorrendo a prorrogação da execução do contrato, o valor será reajustado tendo 
como indexador o IPCA/IBGE 
 
CLÁUSULA SEXTA: Ocorrendo as hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n
8.666/93, será concedido reequilíbrio econômico
 
CLÁUSULA SÉTIMA: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no Contrato, em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA: A Contratante, durante a vigência do contrato, compromete
a) Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no contrato; 
b) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos contratados, sob o 
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
c) Comunicar à Contratada 
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital; 
d) Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
 
CLÁUSULA NONA: A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromet
a) Atender todas as condições descritas no 
b) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do ajuste, 
informando a Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas c
c) Cumprir a execução dos serviços
d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
contratados, execução de materiais empregados ou serviços prestados;
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não exc
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado;
f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como todas 
as despesas diretas e indiretas com transporte/frete,
eventualmente incidam sobre a contratação, e que em nenhuma hipótese poderão se
para o Município; 
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A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
contrato, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento.

No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados bancários 
e da mesma para que sejam efetuados os pagamentos. 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, 
exceto de parte, nos casos expressamente autorizados pela fiscalização do Contrato.

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 
por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério da administração, mediante 

Parágrafo Primeiro: ocorrendo a prorrogação da execução do contrato, o valor será reajustado tendo 
 do período, ou outro índice que vier a substituí-

Ocorrendo as hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n
93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

ratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no Contrato, em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 

A Contratante, durante a vigência do contrato, compromete
Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no contrato; 
Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos contratados, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
 qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo

recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital; 
Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades. 

A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromet
a) Atender todas as condições descritas no edital de licitação e contrato; 

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do ajuste, 
Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 

serviços de acordo com as condições prevista no edital
d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega dos objetos 
contratados, execução de materiais empregados ou serviços prestados; 

se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado; 

se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como todas 
as despesas diretas e indiretas com transporte/frete, seguros, taxas, e quaisquer outras que 
eventualmente incidam sobre a contratação, e que em nenhuma hipótese poderão se
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verá conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
contrato, a fim de acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento. 

No caso de depósito em conta bancária, a empresa vencedora deverá informar os dados bancários 

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, 
exceto de parte, nos casos expressamente autorizados pela fiscalização do Contrato. 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
(sessenta) meses, a critério da administração, mediante 

Parágrafo Primeiro: ocorrendo a prorrogação da execução do contrato, o valor será reajustado tendo 
lo. 

Ocorrendo as hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 

ratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no Contrato, em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.  

A Contratante, durante a vigência do contrato, compromete-se a:  
Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no contrato;  
Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos objetos contratados, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;  
qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo recusar o 

recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital;  
 

A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:  

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do ajuste, 
ondições;  

de acordo com as condições prevista no edital; 
d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

resultantes da entrega dos objetos 

se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
luindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como todas 
e quaisquer outras que 

eventualmente incidam sobre a contratação, e que em nenhuma hipótese poderão ser transferidas 
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CLÁUSULA DECIMA: Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará 
sujeita às seguintes penalidades:
a) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de até 02 anos e multa de 8% sobre o valor 
b) inexecução total do contrato: impedimento do direito de lic
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
c) quando houver atraso injustificado no fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
atraso, limitando-se ao percentua
d) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado;
e) executar o contrato com irregularid
ao resultado: advertência. 
OBS: A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA
a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para o C
enumerados nos incisos I a XII e 
b) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas na cláusula décima.
c) Constituem motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores 
alterações. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA
modalidade Pregão Presencial.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
recursos oriundos das seguintes dotações orçamentárias:
 
44540   Código da Despesa
0400    Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto
0404   Recursos vinculados 
12.361.0082.2054 Manutenç
3.3.3.90.33.000000  Passagens e Despesas com locomoção 
 
441540   Código da Despesa
0400    Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto
0404   Recursos vinculados 
12.361.0082.2056 Transp. Escolar Estado/ ENS. Fund. 
3.3.3.90.33.000000  Passagens e Despesas com locomoção 
 
431540   Código da Despesa
0400    Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto
0403   FUNDEB 
12.367.0092.2053 Manutenção da Educação Especial  
3.3.3.90.33.000000  Passagens e Despesas com locomoção 
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Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará 
seguintes penalidades: 

a) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de até 02 anos e multa de 8% sobre o valor total contratado; 
b) inexecução total do contrato: impedimento do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado;

houver atraso injustificado no fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
se ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

d) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 
aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado; 
e) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo

multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada

DECIMA PRIMEIRA: O Contrato poderá ser rescindido: 
a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para o Contratante; por ato unilateral e escrito do 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; Judicialmente.

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 
consequências previstas na cláusula décima. 

m motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores 

DECIMA SEGUNDA: O presente Contrato vincula-se ao edital de licitaçã
Pregão Presencial. 

TERCEIRA: As despesas de custeio do presente instrumento
recursos oriundos das seguintes dotações orçamentárias: 

Código da Despesa 
Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto 
Recursos vinculados  
Manutenção PNATE – União  
Passagens e Despesas com locomoção  

Código da Despesa 
Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto 
Recursos vinculados  
Transp. Escolar Estado/ ENS. Fund.  
Passagens e Despesas com locomoção  

Código da Despesa 
Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto 
FUNDEB  
Manutenção da Educação Especial   
Passagens e Despesas com locomoção  
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Em caso de inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará 

a) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 

itar e contratar com a Administração 
total contratado; 

houver atraso injustificado no fornecimento do objeto, a multa será de 0,5% por dia de 
l de 10% (dez por cento) do valor do contrato;  

d) quando não corrigir deficiência ou não trocar o bem quando solicitados pelo Contratante, será 

ades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo 

multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

a) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
or ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos 

93; Judicialmente. 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela Administração, com as 

m motivos para a rescisão contratual os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93 e posteriores 

edital de licitação nº 035/2021 na 

presente instrumento serão atendidas com 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

43540   Código 
0400    Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto
0403   FUNDEB 
12.361.0082.2052 Manutenção FUNDEB Ensino Fundamental 
3.3.3.90.33.000000  Passagens e Despesas com locomoção 
 
421550   Código da Despesa
0400    Sec. Mun. Educ., Cultura, Turi
0402   Recursos Livres  
12.362.0093.2049 Transp. Escolar / Ensino Médio 
3.3.3.90.33.000000  Passagens e Despesas com locomoção
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
termo, o Foro da Comarca do Município de São Sebastião do Caí.
 
E por estarem justos e contratados, mandou
que surta os efeitos legais e jurídicos.
 
São Sebastião do Caí, __de ________de 20

 
 
 
 
 

______________________________                    ____________________________
Contratante   
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Código da Despesa 
Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto 
FUNDEB  
Manutenção FUNDEB Ensino Fundamental  
Passagens e Despesas com locomoção  

Código da Despesa 
Sec. Mun. Educ., Cultura, Turismo e Desporto 
Recursos Livres   
Transp. Escolar / Ensino Médio  
Passagens e Despesas com locomoção  

QUARTA: Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste 
marca do Município de São Sebastião do Caí. 

E por estarem justos e contratados, mandou-se lavrar o presente instrumento
que surta os efeitos legais e jurídicos. 

São Sebastião do Caí, __de ________de 2021. 

______________________________                    ____________________________
   Contratada  
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Fica eleito para dirimir as questões ou dúvidas provenientes deste 

instrumento, em 02 (duas) vias, para 

______________________________                    ____________________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 

A empresa _____________________________________________

____________________________

por intermédio de seu contador e/ou representante legal, Sr.(a) 

______________________________

_________________________

___________________, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na 

modalidade Pregão Presencial,

sob as penas da lei, que está enquadrada como 

de pequeno porte, microempreendedor individual ou cooperativa), podendo, para tanto, usufruir dos 

benefícios previstos na Lei Complementar 

somando-se ainda o art. 34 da Lei 

previsto no pertinente Edital.
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ANEXO VI 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 
 

empresa _____________________________________________________, com sede no endereço 

_______________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________________,

por intermédio de seu contador e/ou representante legal, Sr.(a) 

__________, portador da Carteira de Identidade RG 

__________, do CPF nº _________________________ e registro profissional 

__, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na 

ão Presencial, declara expressamente, ciente das sanções administrativ

sob as penas da lei, que está enquadrada como _______________________ (microempresa, empresa 

de pequeno porte, microempreendedor individual ou cooperativa), podendo, para tanto, usufruir dos 

previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, no caso das ME e EPP e MEI, 

o art. 34 da Lei nº11.488/2007 em se tratando de cooperativas, devidamente 

previsto no pertinente Edital. 

Local e data 

 
 

Assinatura do Contador  
Nome completo e CPF 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR nº 123/2006. 

________, com sede no endereço 

__, inscrita no CNPJ nº ___________________________, 

por intermédio de seu contador e/ou representante legal, Sr.(a) 

da Carteira de Identidade RG nº 

___ e registro profissional nº 

__, abaixo assinado, para fins de participação no processo licitatório na 

declara expressamente, ciente das sanções administrativas cabíveis e 

__________________ (microempresa, empresa 

de pequeno porte, microempreendedor individual ou cooperativa), podendo, para tanto, usufruir dos 

123/2006 e suas alterações, no caso das ME e EPP e MEI, 

11.488/2007 em se tratando de cooperativas, devidamente 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 

 
1. DO OBJETO  
1.1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das escolas 
municipais de ensino fundamental, escolas municipais de educação infantil, escola municipal de 
educação especial e escolas estaduais, neste município

 

ITEM 01 – Van 15 (quinze) lugares

Escolas: E.E.E. F. José Bennemann/ E.E.E.F. Josefina Jacques Noronha 

Ida: Manhã 

Saída às 7h/ Chegada às 7h15min

 Entra pela Adolfo Schenkel
segue para a Escola José Bennemann.
Vila Urubu. Retorna e segue para a Escola Josefina.

Percurso aproximado por dia: 

Volta: Manhã 

Saída: 11h30 e 11h45min 

Sai da Escola Bennemann e segue para estrada da Várzea até Granja Ternes. Em 
seguida, vai para a Escola Josefina. Após, segue para a estrada da Várzea da Vila Rica até Vila 
Urubu.  

Percurso aproximado por dia: 2

 

 

ITEM 02 – Van 15 (quinze) lugares 

Escola: E.M.E.I. Meu Cantinho

Ida: Manhã 
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ANEXO VII 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA

 

Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das escolas 
municipais de ensino fundamental, escolas municipais de educação infantil, escola municipal de 
educação especial e escolas estaduais, neste município, conforme descritivo dos itens abaixo:

Van 15 (quinze) lugares - Percurso total diário: 51 Km 

E.E.E. F. José Bennemann/ E.E.E.F. Josefina Jacques Noronha  

Chegada às 7h15min e 7h30 

Entra pela Adolfo Schenkel, segue para a estrada da várzea até a Granja Ternes, volta e 
segue para a Escola José Bennemann. Em seguida, segue a Estrada da Várzea da Vila Rica até 
Vila Urubu. Retorna e segue para a Escola Josefina. 

Percurso aproximado por dia: 22 Km 

 

Sai da Escola Bennemann e segue para estrada da Várzea até Granja Ternes. Em 
seguida, vai para a Escola Josefina. Após, segue para a estrada da Várzea da Vila Rica até Vila 

por dia: 29 Km 

Van 15 (quinze) lugares – COM MONITOR - Percurso total diário: 144 Km

E.M.E.I. Meu Cantinho 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos das escolas 
municipais de ensino fundamental, escolas municipais de educação infantil, escola municipal de 

forme descritivo dos itens abaixo: 

 

, segue para a estrada da várzea até a Granja Ternes, volta e 
egue a Estrada da Várzea da Vila Rica até 

Sai da Escola Bennemann e segue para estrada da Várzea até Granja Ternes. Em 
seguida, vai para a Escola Josefina. Após, segue para a estrada da Várzea da Vila Rica até Vila 

Percurso total diário: 144 Km 
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Saída às 6h50min 

1ª Chegada manhã: 7h20min

2ª Chegada manhã: 8h 

1ª Volta manhã: 11h45 

2ª Volta manhã: 12h15 
 

1ª Viagem: Sai do Caí e segue até o retorno da Escola Pasqualini, na volta entra na estrada da 
figueira, mais ou menos 500m para frente (mercado Hoff). Retorna, pega a faixa, entra na rua 
lateral da Floricultura Paraíso e contorna saindo na rua lateral da 
Alegre, retorna e segue para a E.M.E.I. Meu Cantinho. 

Percurso aproximado por dia: 
 

2ª Viagem: Sai da Emei Meu Cantinho, seguindo pela Estrada da Barra até a “Doma de 
Cavalos”. Retorna, entra na Estrada da Picaça, sai na
Cancha do Rodeio (Djalmo Pedro Klein, mais ou menos 700m). Retorna, volta para a Estrada 
Passo da Taquara e segue em direção à Emei Meu Cantinho.

Percurso aproximado por dia: 

Escola: Emei Meu Cantinho 

1ª Volta tarde: 17h 

2ª Volta tarde: 17h35 

 

ITEM 03 – Van 15 (quinze) lugares 

Escola: E.M.E.E. Renascer 

Ida: Manhã 

Saída: 6h50min/ Chegada manhã: 7h30min

Trajetos a serem percorridos 
Estrada da Barra, bairro Lajeadinho. 

Saída: 11h20 

ITEM 04 – Van 15 (quinze) lugares 

Escola: E.M.E.E. Renascer 

Ida: Manhã 

1ª viagem manhã:  

Saída: 7h / Chegada manhã: 7h
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1ª Chegada manhã: 7h20min 

1ª Viagem: Sai do Caí e segue até o retorno da Escola Pasqualini, na volta entra na estrada da 
figueira, mais ou menos 500m para frente (mercado Hoff). Retorna, pega a faixa, entra na rua 
lateral da Floricultura Paraíso e contorna saindo na rua lateral da Loja Oderich. Entra no Canto 
Alegre, retorna e segue para a E.M.E.I. Meu Cantinho.  

por dia: 35 Km 

2ª Viagem: Sai da Emei Meu Cantinho, seguindo pela Estrada da Barra até a “Doma de 
Cavalos”. Retorna, entra na Estrada da Picaça, sai na Rua Passo da Taquara, entra na Rua da 
Cancha do Rodeio (Djalmo Pedro Klein, mais ou menos 700m). Retorna, volta para a Estrada 
Passo da Taquara e segue em direção à Emei Meu Cantinho. 

por dia: 13 Km 

Emei Meu Cantinho  

Van 15 (quinze) lugares – COM MONITOR - Percurso total diário: 54 km

 

Chegada manhã: 7h30min 

Trajetos a serem percorridos - manhã: Rua E, bairro São Martim; Rua Paim,
bairro Lajeadinho.  

 
Van 15 (quinze) lugares – COM MONITOR - Percurso total diário: 30 km

 

manhã: 7h20min  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

1ª Viagem: Sai do Caí e segue até o retorno da Escola Pasqualini, na volta entra na estrada da 
figueira, mais ou menos 500m para frente (mercado Hoff). Retorna, pega a faixa, entra na rua 

Loja Oderich. Entra no Canto 

2ª Viagem: Sai da Emei Meu Cantinho, seguindo pela Estrada da Barra até a “Doma de 
Rua Passo da Taquara, entra na Rua da 

Cancha do Rodeio (Djalmo Pedro Klein, mais ou menos 700m). Retorna, volta para a Estrada 

Percurso total diário: 54 km 

bairro São Martim; Rua Paim, bairro Conceição; 

Percurso total diário: 30 km 
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Trajetos a serem percorridos: 
bairro Quilombo; Travessa São João

Saída: 11h 

Percurso aproximado dia: 16 km

2ª viagem manhã: Saída: 7h

Chegada manhã: 7h40min 

Trajetos a serem percorridos: 
Loteamento Popular; Rua Sol Nascente, bairro Loteamento Popular.

Saída: 11h20 

Percurso aproximado dia: 14 km

ITEM 05 – Van 15 (quinze) lugares 

Escola: E.M.E.E. Renascer 

Ida: Tarde 

1ª viagem tarde:  

Saída: 12h30min / Chegada 

Trajetos a serem percorridos: 
Angico; Rua Aquidaban, 
General Câmara,bairro Navegantes. 

Saída: 16h30min 

Percurso aproximado dia: 15 km

2ª viagem tarde:  

Saída: 12h50min / Chegada 

Trajetos a serem percorridos: Rua Antônio Inocente, bairro Morada do Vale; Rua Armando 
Dresch, bairro Rio Branco; Rua Sol Nascente, bairro Loteamento Popular; Rua Veranópolis, 
bairro Loteamento Popular; Rua Ver. José Goulart, bairro Loteamento Popular; Rua
bairro Loteamento Popular. 

Saída: 16h50min 

Percurso aproximado dia: 35 km

 

ITEM 06 – Van 15 (quinze) lugares 
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Trajetos a serem percorridos: Rua Armando Kunzler, bairro Quilombo; Rua 
Travessa São João,bairro Navegantes; Rua São João,bairro 

Percurso aproximado dia: 16 km 

7h20min 

  

Trajetos a serem percorridos: Rua Adão Vieira, bairro Morada do Vale
Sol Nascente, bairro Loteamento Popular. 

14 km 

 
Van 15 (quinze) lugares – COM MONITOR - Percurso total diário: 50 km

 

Chegada tarde: 12h50min 

Trajetos a serem percorridos: Rua São João, bairro Quilombo; Rua Clem
 bairro Navegantes; Rua Mauro Coelho,bairro 

Navegantes.  

Percurso aproximado dia: 15 km 

Chegada tarde: 13h20min 

Trajetos a serem percorridos: Rua Antônio Inocente, bairro Morada do Vale; Rua Armando 
Dresch, bairro Rio Branco; Rua Sol Nascente, bairro Loteamento Popular; Rua Veranópolis, 
bairro Loteamento Popular; Rua Ver. José Goulart, bairro Loteamento Popular; Rua
bairro Loteamento Popular.  

Percurso aproximado dia: 35 km 

Van 15 (quinze) lugares – COM MONITOR - Percurso total diário: 78 km

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 
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; Rua Saturnino da Silva, 
,bairro Navegantes;  

Morada do Vale; Rua Arco Iris, bairro 

Percurso total diário: 50 km 

Clementino Soares, bairro 
,bairro Navegantes; Rua 

Trajetos a serem percorridos: Rua Antônio Inocente, bairro Morada do Vale; Rua Armando 
Dresch, bairro Rio Branco; Rua Sol Nascente, bairro Loteamento Popular; Rua Veranópolis, 
bairro Loteamento Popular; Rua Ver. José Goulart, bairro Loteamento Popular; Rua Vacaria, 

Percurso total diário: 78 km 
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Escola: E.M.E.E. Renascer 

Ida: Tarde 

1ª viagem tarde:  

Saída: 12h / Chegada tarde

Trajetos a serem percorridos: Rua C, bairro São Martim; Rua N, bairro São Martim; RS 122 km 
5, bairro São Martim; Estrada do Pinheirinho, bairro São Martim; Rua Júlio de Castilhos, bairro 
Conceição; Av. Nelson Hoff, bairro Conceição; Travessa 
Maçonaria, bairro Conceição; Estrada Morro da Roseta, bairro Lajeadinho; Estra
Alegre, bairro Lajeadinho. 

Saída: 16h50min 

 
1.3 - VALOR DE REFERÊNCIA: 
constantes nas planilhas/memória de cálculo (Anexo VIII)
1.3.1– Item 01 - R$5,44 (cinco reais e quarenta e quatro
1.3.2 – Item 02 - R$ 3,05 (três reais e cinco centavos), por quilômetro rodado;
1.3.3 – Item 03 - R$ 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos), por quilômetro rodado;
1.3.4 – Item 04 - R$ 10,79 (dez reais e setenta e nove centavos), por quilômetro rodado;
1.3.5 – Item 05 - R$ 6,88 (seis reais e oitenta e oito centavos), por 
1.3.6 – Item 06 - R$ 4,77 (quatro reais e setenta e sete centavos), por quilômetro rodado.
 

1.4 - O Município não homologará valores superiores aos 
 
2. DOS SERVIÇOS  
2.1 - Os serviços serão iniciados após a assin
Secretaria Municipal de Educação.
2.2 - A Contratada obriga-se
Educação, e que atenda ao itinerário contratado.
2.3 - A Contratada obriga
irregularidades funcionais que comprometam a segurança das pessoas transportadas, tendo
caso de apresentar a documentação referente ao veículo substituto.
2.4 - A Contratada obriga-se a permitir ao Município, sempre que requerido, vistoriar ou periciar os
veículos utilizados no transporte, sob pena de imediata rescisão contratual em caso de
2.5 - O veículo utilizado para o
2.6 - Os veículos deverão apresentar perfeitas condições de uso e conservação, contendo todos os 
equipamentos de segurança e especificações do CONTRAN, e com toda sua documentação regular e 
deverão ser conduzidos por motoristas 
exercer tal função, nos termos dos artigos 136 a 138 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
2.7 - As distâncias indicadas
menos, considerando a demanda de alunos
2.8 - A Contratada fica ciente de que no período de férias escolares
presencial por conta de pandemia, os serviços de
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tarde: 13h 

Trajetos a serem percorridos: Rua C, bairro São Martim; Rua N, bairro São Martim; RS 122 km 
5, bairro São Martim; Estrada do Pinheirinho, bairro São Martim; Rua Júlio de Castilhos, bairro 
Conceição; Av. Nelson Hoff, bairro Conceição; Travessa Maçonaria, bairro Conceição; Estrada 
Maçonaria, bairro Conceição; Estrada Morro da Roseta, bairro Lajeadinho; Estra

 

: Os valores referenciais foram obtidos a partir da composição 
memória de cálculo (Anexo VIII), assim definidos: 

cinco reais e quarenta e quatro centavos), por quilômetro rodado
R$ 3,05 (três reais e cinco centavos), por quilômetro rodado;
R$ 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos), por quilômetro rodado;
R$ 10,79 (dez reais e setenta e nove centavos), por quilômetro rodado;
R$ 6,88 (seis reais e oitenta e oito centavos), por quilômetro rodado;
R$ 4,77 (quatro reais e setenta e sete centavos), por quilômetro rodado.

O Município não homologará valores superiores aos descritos no item acima.

Os serviços serão iniciados após a assinatura do contrato, a partir da ordem de início emitida 
Secretaria Municipal de Educação. 

se a cumprir com os horários determinados pela Secretaria Municipal de 
Educação, e que atenda ao itinerário contratado. 

Contratada obriga-se a substituir imediatamente o veículo quando este apresentar
irregularidades funcionais que comprometam a segurança das pessoas transportadas, tendo
caso de apresentar a documentação referente ao veículo substituto. 

se a permitir ao Município, sempre que requerido, vistoriar ou periciar os
veículos utilizados no transporte, sob pena de imediata rescisão contratual em caso de

utilizado para o serviço não poderá ser superior a 15 anos de fabricação.
Os veículos deverão apresentar perfeitas condições de uso e conservação, contendo todos os 

equipamentos de segurança e especificações do CONTRAN, e com toda sua documentação regular e 
deverão ser conduzidos por motoristas profissionais, devidamente habilitados e qualificados para 
exercer tal função, nos termos dos artigos 136 a 138 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)

s para cada rota poderão sofrer alteração, tanto para mais quanto 
, considerando a demanda de alunos e a necessidade da Contratante. 

A Contratada fica ciente de que no período de férias escolares e eventual 
pandemia, os serviços de transporte escolar serão automat

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

Trajetos a serem percorridos: Rua C, bairro São Martim; Rua N, bairro São Martim; RS 122 km 
5, bairro São Martim; Estrada do Pinheirinho, bairro São Martim; Rua Júlio de Castilhos, bairro 

Maçonaria, bairro Conceição; Estrada 
Maçonaria, bairro Conceição; Estrada Morro da Roseta, bairro Lajeadinho; Estrada Canto 

Os valores referenciais foram obtidos a partir da composição dos custos 

quilômetro rodado; 
R$ 3,05 (três reais e cinco centavos), por quilômetro rodado; 
R$ 6,44 (seis reais e quarenta e quatro centavos), por quilômetro rodado; 
R$ 10,79 (dez reais e setenta e nove centavos), por quilômetro rodado; 

quilômetro rodado; 
R$ 4,77 (quatro reais e setenta e sete centavos), por quilômetro rodado. 

acima. 

atura do contrato, a partir da ordem de início emitida pela 

a cumprir com os horários determinados pela Secretaria Municipal de 

se a substituir imediatamente o veículo quando este apresentar 
irregularidades funcionais que comprometam a segurança das pessoas transportadas, tendo neste 

se a permitir ao Município, sempre que requerido, vistoriar ou periciar os 
veículos utilizados no transporte, sob pena de imediata rescisão contratual em caso de negativa. 

os de fabricação. 
Os veículos deverão apresentar perfeitas condições de uso e conservação, contendo todos os 

equipamentos de segurança e especificações do CONTRAN, e com toda sua documentação regular e 
profissionais, devidamente habilitados e qualificados para 

exercer tal função, nos termos dos artigos 136 a 138 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 
rão sofrer alteração, tanto para mais quanto para 

 
e eventual suspensão de aula 

transporte escolar serão automaticamente 
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interrompidos, o que implicará na suspensão do
ao previsto no calendário escolar da
 
3. DO PAGAMENTO 
3.1 O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês s
do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços prestados, 
comprovação do cumprimento do roteiro aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do 
contrato. 
3.2 Para o efetivo pagamento, as
das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), 
empregados utilizados na prestação do serviço
de parcelamento do seguro). 
 
4. DA VIGÊNCIA 
4.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 
períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério da administração, mediante 
 
5. DO CONTRATO 
5.1 Esgotados todos os prazos recursais e depois de homologada a licitação, a Administração, no prazo 
de 5 (cinco) dias, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, convocará a licitante 
vencedora para assinar o contr
sanções previstas no Art. 81, da Lei
cumprimento dos seguintes itens:
 
5.1.1 Relativo ao Veículo: 
a) Dístico Escolar (CTB - Código de Trânsito Brasileiro,
amarela, com quarenta centímetros
traseira da carroceria, com o dístico
carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui
 
b) Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo 
Resoluções CONTRAN N° 14/98, 87/99 e 92/99);
 
c) Dispor de lanterna 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 (CTB
136, V); 
 
d) Pneus, sinalização e demais itens e equipamentos
estado de conservação (Resolução CONTRAN N° 14/98), Art. 136, VII, do CTB.
 
e) Apresentação de apólice de seguro para passageiro
do mesmo pelo período da prestação d
de pagamento da parcela inicial. Em caso de Parcelamento, será obrigatória a apresentação da parcela 
quitada, juntamente com a Nota Fiscal, para o recebimento do mês trabalhado correspondente.
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interrompidos, o que implicará na suspensão do pagamento, retornando à ativa mediante observância 
ao previsto no calendário escolar da Secretaria de Educação. 

O pagamento será realizado mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação 
do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços prestados, 
comprovação do cumprimento do roteiro aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do 

pagamento, as notas fiscais deverão se fazer acompanhar da guia de
sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), 

empregados utilizados na prestação do serviço, e quitação do seguro de vida 
 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais 
(sessenta) meses, a critério da administração, mediante 

5.1 Esgotados todos os prazos recursais e depois de homologada a licitação, a Administração, no prazo 
dias, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, convocará a licitante 

vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81, da Lei Federal n° 8666/93, devendo, nesta oportunidade, comprovar o 
cumprimento dos seguintes itens: 

Código de Trânsito Brasileiro, Art. 136, 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 com 
carroceria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas

b) Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo - Tacógrafo (CTB
CONTRAN N° 14/98, 87/99 e 92/99); 

por de lanterna de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior 
e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira (CTB

d) Pneus, sinalização e demais itens e equipamentos de segurança exigidos pela legislação, em bom 
conservação (Resolução CONTRAN N° 14/98), Art. 136, VII, do CTB. 

e) Apresentação de apólice de seguro para passageiros, ou comprovante de que houve a contratação 
eríodo da prestação de serviço. Deve ser apresentado comprovante

de pagamento da parcela inicial. Em caso de Parcelamento, será obrigatória a apresentação da parcela 
quitada, juntamente com a Nota Fiscal, para o recebimento do mês trabalhado correspondente.
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pagamento, retornando à ativa mediante observância 

ubsequente ao da prestação 
do serviço, com apresentação das notas fiscais referentes aos serviços prestados, acompanhada de 
comprovação do cumprimento do roteiro aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do 

deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento 
sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), relativo aos 

 dos passageiros (em caso 

podendo ser prorrogado por iguais 
(sessenta) meses, a critério da administração, mediante justificativa. 

5.1 Esgotados todos os prazos recursais e depois de homologada a licitação, a Administração, no prazo 
dias, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, convocará a licitante 

ato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
Federal n° 8666/93, devendo, nesta oportunidade, comprovar o 

Pintura de faixa horizontal, na cor 
de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e 

e, em caso de veículo com 
indicadas devem ser invertidas; 

Tacógrafo (CTB, Art. 136, IV e 

por de lanterna de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior 
e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira (CTB, Art. 

de segurança exigidos pela legislação, em bom 
 

, ou comprovante de que houve a contratação 
Deve ser apresentado comprovante  de quitação ou 

de pagamento da parcela inicial. Em caso de Parcelamento, será obrigatória a apresentação da parcela 
quitada, juntamente com a Nota Fiscal, para o recebimento do mês trabalhado correspondente. 
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f) Certificado de propriedade
aluguel ou documento que comprove a disponibilidade do(s) veículo(s) destinado(s) ao atendimento 
do objeto licitado, em nome da proponente.
 
g) Registro do veículo como de passageiros, Art
 
h) Comprovação de situação regular referente ao Licenciamento e Seguro Obrigatório DPVAT de todos 
os veículos. 
 
i) Vistoria técnica, em órgão ou empresa autorizada pela 
para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança 
de transporte escolar, de acordo Art. 136, II, do CTB 
 
5.1.2 - Relativo aos Condutores:
a) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo na categoria “D” 
b) Fotocópia do documento de identidade e do CPF do
a 21 anos; 
c) Declaração da empresa licitante, de que seus motoristas não cometeram nenhuma infração grave 
ou gravíssima ou ser reincidente em infrações medias durante os últimos 12 (doze) meses, 
Art. 138, IV, do CTB; 
d) Certificado de curso especializado para 
CONTRAN, conforme Art. 138, V, do CTB 
e) Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal, relativamente aos crimes de homicídio, 
roubo, estupro e corrupção de 
pela respectiva concessão ou autorização (art. 329, do CTB).
 
5.1.3 - Relativo aos monitores
 
5.1.4 - Comprovação de vínculo empregatício 
mediante apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
prestação de serviços, ou caso seja o sócio da empresa por intermédio do contrato social.
 
5.2 - O contrato não será firmado e a consequente prestação do serviço não será iniciada sem o
cumprimento das condições acima dispostas, e sem a apresentação do veículo para uma vistoria 
interna a ser realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
 
5.3 - Em caso de substituição de veículo ou motorista, a contratada obriga
Secretaria Municipal de Educação, os documentos acima, referentes ao novo veículo a ser utilizado e o 
novo motorista contratado. 
 

São Sebastião do Caí, RS,
 
 
 
 

Secretário
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propriedade do veículo, em vigor. Caso não seja proprietário, apresentar contrato de 
aluguel ou documento que comprove a disponibilidade do(s) veículo(s) destinado(s) ao atendimento 
do objeto licitado, em nome da proponente. 

veículo como de passageiros, Art. 136, I do CTB- Código de Trânsito Brasileiro.

Comprovação de situação regular referente ao Licenciamento e Seguro Obrigatório DPVAT de todos 

i) Vistoria técnica, em órgão ou empresa autorizada pela autoridade de trânsito, inspeção semestral 
verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança - autorizando o veículo para trânsito 

escolar, de acordo Art. 136, II, do CTB - Código de Trânsito Brasileiro.

utores: 
a) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo na categoria “D” 
b) Fotocópia do documento de identidade e do CPF do (s) condutor (es) do veículo, com idade superior 

Declaração da empresa licitante, de que seus motoristas não cometeram nenhuma infração grave 
ou gravíssima ou ser reincidente em infrações medias durante os últimos 12 (doze) meses, 

d) Certificado de curso especializado para transporte de escolares, nos termos da regulamentação do
, conforme Art. 138, V, do CTB - Código de Trânsito Brasileiro; 

e) Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal, relativamente aos crimes de homicídio, 
roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 05 (cinco) anos, junto ao órgão responsável 
pela respectiva concessão ou autorização (art. 329, do CTB). 

Relativo aos monitores, fotocópia do documento de identidade e do CPF

Comprovação de vínculo empregatício dos condutores e monitores com a empresa contratada, 
mediante apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
prestação de serviços, ou caso seja o sócio da empresa por intermédio do contrato social.

ato não será firmado e a consequente prestação do serviço não será iniciada sem o
cumprimento das condições acima dispostas, e sem a apresentação do veículo para uma vistoria 

ealizada pela Secretaria Municipal de Educação. 

substituição de veículo ou motorista, a contratada obriga-se a informar e remeter a 
Municipal de Educação, os documentos acima, referentes ao novo veículo a ser utilizado e o 

São Sebastião do Caí, RS, outubro de 2021. 

Cláudio Cristiano Liell 
o Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
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or. Caso não seja proprietário, apresentar contrato de 
aluguel ou documento que comprove a disponibilidade do(s) veículo(s) destinado(s) ao atendimento 

Código de Trânsito Brasileiro. 

Comprovação de situação regular referente ao Licenciamento e Seguro Obrigatório DPVAT de todos 

autoridade de trânsito, inspeção semestral 
autorizando o veículo para trânsito 

Código de Trânsito Brasileiro. 

a) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação do condutor do veículo na categoria “D” ou superior; 
(es) do veículo, com idade superior 

Declaração da empresa licitante, de que seus motoristas não cometeram nenhuma infração grave 
ou gravíssima ou ser reincidente em infrações medias durante os últimos 12 (doze) meses, conforme 

transporte de escolares, nos termos da regulamentação do 

e) Certidão Negativa do Registro de Distribuição Criminal, relativamente aos crimes de homicídio, 
menores, renovável a cada 05 (cinco) anos, junto ao órgão responsável 

, fotocópia do documento de identidade e do CPF. 

dos condutores e monitores com a empresa contratada, 
mediante apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou contrato de 
prestação de serviços, ou caso seja o sócio da empresa por intermédio do contrato social. 

ato não será firmado e a consequente prestação do serviço não será iniciada sem o 
cumprimento das condições acima dispostas, e sem a apresentação do veículo para uma vistoria 

se a informar e remeter a 
Municipal de Educação, os documentos acima, referentes ao novo veículo a ser utilizado e o 

Educação, Cultura, Turismo e Desporto 
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ANEXO VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2021–PLANILHAS DE CUSTOS
 
 

ITEM 01 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

DE CUSTOS 
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I

1

2

DISCRIMINAÇÃO

1 INSS
2 SESI, SESC
3 SENAI, SENAC
4 INCRA
5 SEBRAE
6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO
7 SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (médias)
8 FGTS

TOTAL GRUPO B
9 DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

10 FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS
11 FERIADOS
12 AVISO PRÉVIO
13 AUXÍLIO-DOENÇA
14 13º SALÁRIO
15 FALTAS ABONADAS

TOTAL GRUPO C
16 DEPÓSITO FGTS - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

TOTAL PARCIAL
17 INCIDÊNCIA CUMULATIVAS (Grupo I x grupo II)

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
PERCENTUAL RH

Número Dias Letivos Ano
Número Meses com Transporte

Média Dias Letivos por Mês

Percurso Mensal – Km

Número de Motoristas
Número de Monitores Monitor

Salário Normativo Motorista 220 H

Salário Normativo Monitor 220 H

Auxilio Transporte Cláusula Décima Terceira

Vale Alimentação Cláusula Décima Segunda

Plano de Saúde Cláusula Décima Quarta

Motorista
Monitor
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Base
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação

Preço Praticado
Sec Educação
Sec Educação

CCT

CCT

Seguradora
Detran RS
Detran RS

II III IV V
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (médias) 0,00%
8,00%

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00%
12,12%
0,00%
8,40%
0,09%
9,09%
1,00%

DEPÓSITO FGTS - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA 1,57%

8,00% 30,70% 1,57%
INCIDÊNCIA CUMULATIVAS (Grupo I x grupo II) 2,46%

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PARÂMETROS DO CÁLCULO

Descrição
Número Dias Letivos Ano

Número Meses com Transporte
Média Dias Letivos por Mês

Percurso Diário – Km
Percurso Mensal – Km
Percurso Anual - Km

Valor Diesel -  L
Número de Motoristas

Número de Monitores Monitor
Salário Normativo Motorista 220 H

Salário Normativo Monitor 220 H

Auxilio Transporte Cláusula Décima Terceira CCT

Vale Alimentação Cláusula Décima Segunda CCT

Plano de Saúde Cláusula Décima Quarta CCT

Seguro
IPVA

Vistorias

MONTANTE A

Remuneração - Grupo I

Total de Remuneração

ENCARGOS PARA FUNCIONÁRIOS MENSALISTAS
GRUPOS A QUE PERTENCEM
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Valor/Unidade
Sec Educação Dias 200
Sec Educação Meses 10
Sec Educação Média dias 20
Sec Educação Km/dia 51
Sec Educação Km/mês 1020
Sec Educação Km/ano 10200

Preço Praticado R$ 4,21
Sec Educação Informado 0,5
Sec Educação Informado 0

220  R$                 1.675,84 

220  R$                 1.085,44 

Vr. Unitário 4,25
Dias 20

VT p/dia 2
Desconto 6%

Vr. Unitário 16,53
Dias 20

VA p/dia 1
Desconto 5,00%
Mensal 119,85

Desconto 20,00%
Seguradora Anual  R$                 2.436,00 
Detran RS Anual  R$                 1.000,00 
Detran RS Anual  R$                    280,00 

% RH
Valor 

Mensal/unidade de 
serviço (R$)

49,95%  R$                    837,92 

0,00%  R$                             -   

49,9456%  R$                    837,92 

0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           

18,72% 67,03R$                       
18,72% 67,03R$                       

0,00% -R$                           
28,37% 101,56R$                     

0,00% -R$                           
19,66% 70,39R$                       

0,21% 0,75R$                         
21,28% 76,17R$                       

2,34% 8,38R$                         
71,85% 257,24R$                     

3,67% 13,16R$                       

94,25% 337,43R$                     
5,75% 20,58R$                       

100,00% 358,01R$                     
21,34% 358,01R$                     

% 
Valor 

Mensal/Unidade de 
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VI

1
2
3

Dias de Trabalho

20

Dias por mês

20

Obrigações Sociais 
(Grupo II)

 R$                   67,03 

Qtdade Ano Investimento
1 2011

Qtdade
1

Total

Tipo de Veículo Vistoria
Van (15 lugares)

R$/Litro Km/Litro
Total 4,21R$                             

Tipo de Veículo Qtdade
Van (15 lugares)

Custos operacionais (Materiais de escritório- 
Honorários
Despesas Administrativas
Total

Horário uso do veículo

Tipo
Simples Nacional

Demais custos relativos à Norma Coletiva ou Disposições Legais

Vale Refeição
Vale-Transporte 
Plano de Saúde

Valor Unitário

4,25

Valor Unitário

16,53

Plano de Saúde

59,93

Remuneração (Grupo I)

 R$                                                     837,92 

R$                                                     

Seguro (R$)

Veículo tipo
Não pavimentada

Tipo de Veículo

Van (15 lugares)

Tipo de Veículo
Van (15 lugares)
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Dias de Trabalho Vale p/dia Custo total Base de cálculo
Percentual de 

desconto
2  R$                     170,00  R$                 837,92 6%

Dias por mês Vale p/dia Custo total Base de cálculo
Percentual de 

desconto
1  R$                     330,60  R$                 330,60 5,00%

Percentual de 
desconto
20,00%

Obrigações Sociais 
(Grupo II)

Tempo Não 
Trabalhado (Grupo III)

Indenizações (Grupo 
IV)

Incidências (Grupo 
V)

Demais Custos CCT

 R$                   67,03  R$                     257,24  R$                       13,16  R$                    20,58  R$                     481,73 

Taxa Anual Depreciação mês (R$)
10%

KM/Dia R$/Litro Km/Litro KM/Dia
10 0 4,21 10 51

R$ Anual Taxa R$ Anual Taxa
-R$                            0,70% 4.294,20R$              0,65%

Investimento Total Investimento Taxa Retorno Lucro Mês
1 65.000,00R$                65.000,00R$                10% 541,67R$                     

100,00R$                  
500,00R$                  
100,00R$                  
700,00R$                  

Horas Taxa Uso Veículo

1 0,06 0,940

Demais custos relativos à Norma Coletiva ou Disposições Legais

Total do Grupo VI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALE REFEIÇÃO (ALIMENTAÇÃO)

PLANO DE SAÚDE

Base de cálculo

59,93

RECURSOS HUMANOS

Total

DEPRECIAÇÃO

65.000,00R$                                                      541,67R$                                                            
Total

ENCARGOS DO VEÍCULO
Licenciamento(R$) IPVA(R$)

1.000,00R$                                                        

VISTORIAS
Frequência por ano Valor Unitário

2 280,00R$                                                            
Total

COMBUSTÍVEL
Não pavimentada Pavimentada

Total

MANUTENÇÃO

Não pavimentada Pavimentada

Total

SEGURO
Anual (R$) Qualificação

2.436,00R$                                                            
Total

LUCRO

Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Mensal

TAXA DE USO DO VEÍCULO

Total

TRIBUTAÇÃO
Coeficiente Custo Total

52.112,63                                                           
Total
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% RH
Valor 

Mensal/unidade de 
serviço (R$)

18,72% 314,07
7,14% 119,72
2,86% 47,94

28,71% 481,73

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           50,28  R$                    119,72 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           16,53  R$                    314,07 

Valor desconto Custo efetivo

11,99 47,94

Demais Custos CCT Total Mensal Total Anual

 R$                     481,73  R$                     1.677,66  R$               16.776,64 

Depreciação anual (R$)

Encargos Totais (R$)

Total (R$)
Mensal Anual

51 429,42R$                         4.294,20R$                 

Mensal Anual
0,65% 27,91                                279,12                         

541,67

1.000,00R$                 
10.000,00R$               

5.100,00R$                 
29,04% 16.100,00R$               

%
6% 3.326,338                    

30,26%

541,67 5.416,67R$                                                               
9,77%

1.000,00 833,33R$                                                                  
1,50%

Valor Anual
280,00 560,00R$                                                                  

1,01%

7,75%

Total (R$)

0,50%

Anual(R$)
2.436,00R$                                                               

4,39%

Lucro Ano
5.416,67R$                                                               

9,77%

Anual

0,00%

52.112,63
6,00%
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Valor Anual em R$
Valor Mensal em R$
Valor Diário em R$
Por aluno em R$
Valor por Km em R$
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RESULTADO
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55.438,97                    
5.543,90                      

277,19                         

5,44                              
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I

1

2

DISCRIMINAÇÃO

1 INSS
2 SESI, SESC
3 SENAI, SENAC
4 INCRA
5 SEBRAE
6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO
7 SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (médias)
8 FGTS

TOTAL GRUPO B
9 DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

10 FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS
11 FERIADOS
12 AVISO PRÉVIO
13 AUXÍLIO-DOENÇA
14 13º SALÁRIO
15 FALTAS ABONADAS

TOTAL GRUPO C
16 DEPÓSITO FGTS - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

TOTAL PARCIAL
17 INCIDÊNCIA CUMULATIVAS (Grupo I x grupo II)

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
PERCENTUAL RH

VI

1
2
3

Dias de Trabalho

20

Motorista

Número Dias Letivos Ano
Número Meses com Transporte

Média Dias Letivos por Mês
Percurso Diário – Km

Percurso Mensal – Km
Percurso Anual - Km

Salário Normativo Motorista 220 H

Monitor

Número de Motoristas
Número de Monitores Monitor

Demais custos relativos à Norma Coletiva ou Disposições Legais

Vale Refeição
Vale-Transporte 
Plano de Saúde

Valor Unitário

4,25

Salário Normativo Monitor 220 H

Auxilio Transporte Cláusula Décima Terceira

Vale Alimentação Cláusula Décima Segunda

Plano de Saúde Cláusula Décima Quarta
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ITEM 02 
 

 

Base
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação

Preço Praticado
Sec Educação
Sec Educação

CCT

CCT

Seguradora
Detran RS
Detran RS

II III IV V
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (médias) 0,00%
8,00%

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00%
12,12%
0,00%
8,40%
0,09%
9,09%
1,00%

DEPÓSITO FGTS - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA 1,57%

8,00% 30,70% 1,57%
INCIDÊNCIA CUMULATIVAS (Grupo I x grupo II) 2,46%

Dias de Trabalho Vale p/dia Custo total Base de cálculo
Percentual de 

desconto
4  R$                     340,00 1380,64 6%

Número Dias Letivos Ano
Número Meses com Transporte

Média Dias Letivos por Mês
Percurso Diário – Km

Percurso Mensal – Km
Percurso Anual - Km

Valor Diesel -  L

Seguro

Salário Normativo Motorista 220 H

Número de Motoristas
Número de Monitores Monitor

Descrição

IPVA
Vistorias

GRUPOS A QUE PERTENCEM

Demais custos relativos à Norma Coletiva ou Disposições Legais

Total de Remuneração

ENCARGOS PARA FUNCIONÁRIOS MENSALISTAS

Salário Normativo Monitor 220 H

MONTANTE A

Remuneração - Grupo I

Auxilio Transporte Cláusula Décima Terceira CCT

Total do Grupo VI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE

Vale Alimentação Cláusula Décima Segunda CCT

Plano de Saúde Cláusula Décima Quarta CCT

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PARÂMETROS DO CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

 

Valor/Unidade
Dias 200

Meses 10
Média dias 20

Km/dia 144
Km/mês 2880
Km/ano 28800

R$ 4,21
Informado 0,5
Informado 0,5

220  R$                 1.675,84 

220  R$                 1.085,44 

Vr. Unitário 4,25
Dias 20

VT p/dia 4
Desconto 6%

Vr. Unitário 16,53
Dias 20

VA p/dia 2
Desconto 5,00%
Mensal 119,85

Desconto 20,00%
Anual  R$                 2.436,00 
Anual  R$                 1.000,00 
Anual  R$                    280,00 

% RH
Valor 

Mensal/unidade de 
serviço (R$)

28,39%  R$                    837,92 

18,39%  R$                    542,72 

46,7742%  R$                 1.380,64 

0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           

18,72% 110,45R$                     
18,72% 110,45R$                     

0,00% -R$                           
28,37% 167,33R$                     

0,00% -R$                           
19,66% 115,97R$                     

0,21% 1,24R$                         
21,28% 125,50R$                     

2,34% 13,81R$                       
71,85% 423,86R$                     

3,67% 21,68R$                       

94,25% 555,98R$                     
5,75% 33,91R$                       

100,00% 589,89R$                     
19,98% 589,89R$                     

% RH
Valor 

Mensal/unidade de 
serviço (R$)

21,28%  R$                    628,14 
8,71%  R$                    257,16 
3,25%  R$                       95,88 

33,24%  R$                    981,18 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           82,84  R$                    257,16 

% 
Valor 

Mensal/Unidade de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

Dias por mês

20

Obrigações Sociais 
(Grupo II)

 R$                 110,45 

Qtdade Ano Investimento
1 2011

Qtdade
1

Total

Tipo de Veículo Vistoria
Van (15 lugares)

R$/Litro Km/Litro
Total 4,21R$                             

Tipo de Veículo Qtdade
Van (15 lugares)

Custos operacionais (Materiais de escritório- 
Honorários
Despesas Administrativas
Total

Horário uso do veículo

Tipo
Simples Nacional

Valor Anual em R$
Valor Mensal em R$
Valor Diário em R$
Por aluno em R$
Valor por Km em R$

 R$                                                  1.380,64 

Plano de Saúde

119,85

Remuneração (Grupo I)

16,53

Valor Unitário

R$                                                     

Seguro (R$)

Tipo de Veículo

Van (15 lugares)

Tipo de Veículo
Van (15 lugares)

Veículo tipo
Não pavimentada

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

 


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

 
 
 

Dias por mês Vale p/dia Custo total Base de cálculo
Percentual de 

desconto
2 661,20 661,20 5,00%

Percentual de 
desconto
20,00%

Obrigações Sociais 
(Grupo II)

Tempo Não 
Trabalhado (Grupo III)

Indenizações (Grupo 
IV)

Incidências (Grupo 
V)

Demais Custos CCT

 R$                 110,45  R$                     423,86  R$                       21,68  R$                    33,91  R$                     981,18 

Taxa Anual Depreciação mês (R$)
10%

KM/Dia R$/Litro Km/Litro KM/Dia
10 0 4,21 10 144

R$ Anual Taxa R$ Anual Taxa
-R$                            0,70% 12.124,80R$            0,65%

Investimento Total Investimento Taxa Retorno Lucro Mês
1 65.000,00R$                65.000,00R$                10% 541,67R$                     

100,00R$                  
500,00R$                  
100,00R$                  
700,00R$                  

Horas Taxa Uso Veículo

1 0,06 0,940

PavimentadaNão pavimentada

Total

Base de cálculo

PLANO DE SAÚDE

Total

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALE REFEIÇÃO (ALIMENTAÇÃO)

119,85

RECURSOS HUMANOS

Total

Coeficiente Custo Total
82.492,72                                                           

Total

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Mensal

TRIBUTAÇÃO

TAXA DE USO DO VEÍCULO

MANUTENÇÃO

Total

Total

Total

Total

2.436,00R$                                                            
Anual (R$) Qualificação

RESULTADO

541,67R$                                                            65.000,00R$                                                      

Licenciamento(R$)

LUCRO

Pavimentada

SEGURO

COMBUSTÍVEL
Não pavimentada

1.000,00R$                                                        

2 280,00R$                                                            
Frequência por ano Valor Unitário

DEPRECIAÇÃO

ENCARGOS DO VEÍCULO

VISTORIAS

IPVA(R$)

Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           33,06  R$                    628,14 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           23,97  R$                       95,88 

Demais Custos CCT Total Mensal Total Anual

 R$                     981,18  R$                     2.951,71  R$               29.517,14 

Depreciação anual (R$)

Encargos Totais (R$)

Total (R$)
Mensal Anual

144 1.212,48R$                     12.124,80R$               

Mensal Anual
0,65% 78,81                                788,11                         

541,67

1.000,00R$                 
10.000,00R$               
14.400,00R$               

28,94% 25.400,00R$               

%
6% 5.265,493                    

87.758,21                    
8.775,82                      

438,79                         

3,05                              

Total (R$)

0,00%

33,63%

13,82%

0,95%

82.492,72
6,00%

Anual

2,78%

5.416,67R$                                                               

2.436,00R$                                                               

6,17%

560,00R$                                                                  
0,64%

Anual(R$)

5.416,67R$                                                               541,67

Lucro Ano

0,90%

1.000,00 833,33R$                                                                  

Valor Anual
280,00

6,17%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

I

1

2

DISCRIMINAÇÃO

1 INSS
2 SESI, SESC
3 SENAI, SENAC
4 INCRA
5 SEBRAE
6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO
7 SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (médias)
8 FGTS

TOTAL GRUPO B
9 DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

10 FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS
11 FERIADOS
12 AVISO PRÉVIO
13 AUXÍLIO-DOENÇA
14 13º SALÁRIO
15 FALTAS ABONADAS

TOTAL GRUPO C
16 DEPÓSITO FGTS - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

TOTAL PARCIAL
17 INCIDÊNCIA CUMULATIVAS (Grupo I x grupo II)

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
PERCENTUAL RH

VI

1
2
3

Dias de Trabalho

20

Número Dias Letivos Ano
Número Meses com Transporte

Média Dias Letivos por Mês
Percurso Diário – Km

Percurso Mensal – Km
Percurso Anual - Km

Número de Motoristas
Número de Monitores Monitor

Salário Normativo Motorista 220 H

Salário Normativo Monitor 220 H

Auxilio Transporte Cláusula Décima Terceira

Vale Alimentação Cláusula Décima Segunda

Plano de Saúde Cláusula Décima Quarta

Motorista
Monitor

Demais custos relativos à Norma Coletiva ou Disposições Legais

Vale Refeição
Vale-Transporte 
Plano de Saúde

Valor Unitário

4,25

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

 


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

ITEM 03 
 

 

Base
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação

Preço Praticado
Sec Educação
Sec Educação

CCT

CCT

Seguradora
Detran RS
Detran RS

II III IV V
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (médias) 0,00%
8,00%

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00%
12,12%
0,00%
8,40%
0,09%
9,09%
1,00%

DEPÓSITO FGTS - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA 1,57%

8,00% 30,70% 1,57%
INCIDÊNCIA CUMULATIVAS (Grupo I x grupo II) 2,46%

Dias de Trabalho Vale p/dia Custo total Base de cálculo
Percentual de 

desconto
4  R$                     340,00 1380,64 6%

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PARÂMETROS DO CÁLCULO

Descrição
Número Dias Letivos Ano

Número Meses com Transporte
Média Dias Letivos por Mês

Percurso Diário – Km
Percurso Mensal – Km
Percurso Anual - Km

Valor Diesel -  L
Número de Motoristas

Número de Monitores Monitor

Salário Normativo Motorista 220 H

Salário Normativo Monitor 220 H

Auxilio Transporte Cláusula Décima Terceira CCT

Vale Alimentação Cláusula Décima Segunda CCT

Plano de Saúde Cláusula Décima Quarta CCT

Seguro
IPVA

Vistorias

MONTANTE A

Remuneração - Grupo I

Total de Remuneração

ENCARGOS PARA FUNCIONÁRIOS MENSALISTAS
GRUPOS A QUE PERTENCEM

Demais custos relativos à Norma Coletiva ou Disposições Legais

Total do Grupo VI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

 

Valor/Unidade
Dias 200

Meses 10
Média dias 20

Km/dia 54
Km/mês 1080
Km/ano 10800

R$ 4,21
Informado 0,5
Informado 0,5

220  R$                 1.675,84 

220  R$                 1.085,44 

Vr. Unitário 4,25
Dias 20

VT p/dia 4
Desconto 6%

Vr. Unitário 16,53
Dias 20

VA p/dia 2
Desconto 5,00%
Mensal 119,85

Desconto 20,00%
Anual  R$                 2.436,00 
Anual  R$                 1.000,00 
Anual  R$                    280,00 

% RH
Valor 

Mensal/unidade de 
serviço (R$)

28,39%  R$                    837,92 

18,39%  R$                    542,72 

46,7742%  R$                 1.380,64 

0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           

18,72% 110,45R$                     
18,72% 110,45R$                     

0,00% -R$                           
28,37% 167,33R$                     

0,00% -R$                           
19,66% 115,97R$                     

0,21% 1,24R$                         
21,28% 125,50R$                     

2,34% 13,81R$                       
71,85% 423,86R$                     

3,67% 21,68R$                       

94,25% 555,98R$                     
5,75% 33,91R$                       

100,00% 589,89R$                     
19,98% 589,89R$                     

% RH
Valor 

Mensal/unidade de 
serviço (R$)

21,28% 628,14
8,71% 257,16
3,25% 95,88

33,24% 981,18

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           82,84  R$                    257,16 

% 
Valor 

Mensal/Unidade de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

Dias por mês

20

Obrigações Sociais 
(Grupo II)

 R$                 110,45 

Qtdade Ano Investimento
1 2011

Qtdade
1

Total

Tipo de Veículo Vistoria
Van (15 lugares)

R$/Litro Km/Litro
Total 4,21R$                             

Tipo de Veículo Qtdade
Van (15 lugares)

Custos operacionais (Materiais de escritório- 
Honorários
Despesas Administrativas
Total

Horário uso do veículo

Tipo
Simples Nacional

Valor Unitário

16,53

Plano de Saúde

119,85

Remuneração (Grupo I)

 R$                                                  1.380,64 

R$                                                     

Seguro (R$)

Veículo tipo
Não pavimentada

Tipo de Veículo

Van (15 lugares)

Tipo de Veículo
Van (15 lugares)

Valor Anual em R$
Valor Mensal em R$
Valor Diário em R$
Por aluno em R$
Valor por Km em R$

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

 


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

 

 
 
 

Dias por mês Vale p/dia Custo total Base de cálculo
Percentual de 

desconto
2 661,20 661,20 5,00%

Percentual de 
desconto
20,00%

Obrigações Sociais 
(Grupo II)

Tempo Não 
Trabalhado (Grupo III)

Indenizações (Grupo 
IV)

Incidências (Grupo 
V)

Demais Custos CCT

 R$                 110,45  R$                     423,86  R$                       21,68  R$                    33,91  R$                     981,18 

Taxa Anual Depreciação mês (R$)
10%

KM/Dia R$/Litro Km/Litro KM/Dia
10 0 4,21 10 54

R$ Anual Taxa R$ Anual Taxa
-R$                            0,70% 4.546,80R$              0,65%

Investimento Total Investimento Taxa Retorno Lucro Mês
1 65.000,00R$                65.000,00R$                10% 541,67R$                     

100,00R$                  
500,00R$                  
100,00R$                  
700,00R$                  

Horas Taxa Uso Veículo

1 0,06 0,940

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALE REFEIÇÃO (ALIMENTAÇÃO)

PLANO DE SAÚDE

Base de cálculo

119,85

RECURSOS HUMANOS

Total

DEPRECIAÇÃO

65.000,00R$                                                      541,67R$                                                            
Total

ENCARGOS DO VEÍCULO
Licenciamento(R$) IPVA(R$)

1.000,00R$                                                        

VISTORIAS
Frequência por ano Valor Unitário

2 280,00R$                                                            
Total

COMBUSTÍVEL
Não pavimentada Pavimentada

Total

MANUTENÇÃO

Não pavimentada Pavimentada

Total

SEGURO
Anual (R$) Qualificação

2.436,00R$                                                            
Total

LUCRO

Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

RESULTADO

Mensal

TAXA DE USO DO VEÍCULO

Total

TRIBUTAÇÃO
Coeficiente Custo Total

65.422,15                                                           
Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           33,06  R$                    628,14 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           23,97  R$                       95,88 

Demais Custos CCT Total Mensal Total Anual

 R$                     981,18  R$                     2.951,71  R$               29.517,14 

Depreciação anual (R$)

Encargos Totais (R$)

Total (R$)
Mensal Anual

54 454,68R$                         4.546,80R$                 

Mensal Anual
0,65% 29,55                                295,54                         

541,67

1.000,00R$                 
10.000,00R$               

5.400,00R$                 
23,56% 16.400,00R$               

%
6% 4.175,882                    

69.598,03                    
6.959,80                      

347,99                         

6,44                              

42,41%

541,67 5.416,67R$                                                               
7,78%

1.000,00 833,33R$                                                                  
1,20%

Valor Anual
280,00 560,00R$                                                                  

0,80%

6,53%

Total (R$)

0,42%

Anual(R$)
2.436,00R$                                                               

3,50%

Lucro Ano
5.416,67R$                                                               

7,78%

Anual

0,00%

65.422,15
6,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

I

1

2

DISCRIMINAÇÃO

1 INSS
2 SESI, SESC
3 SENAI, SENAC
4 INCRA
5 SEBRAE
6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO
7 SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (médias)
8 FGTS

TOTAL GRUPO B
9 DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

10 FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS
11 FERIADOS
12 AVISO PRÉVIO
13 AUXÍLIO-DOENÇA
14 13º SALÁRIO
15 FALTAS ABONADAS

TOTAL GRUPO C
16 DEPÓSITO FGTS - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

TOTAL PARCIAL
17 INCIDÊNCIA CUMULATIVAS (Grupo I x grupo II)

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
PERCENTUAL RH

VI

1
2
3

Dias de Trabalho

20

Número Dias Letivos Ano
Número Meses com Transporte

Média Dias Letivos por Mês
Percurso Diário – Km

Percurso Mensal – Km
Percurso Anual - Km

Número de Motoristas
Número de Monitores Monitor

Salário Normativo Motorista 220 H

Salário Normativo Monitor 220 H

Auxilio Transporte Cláusula Décima Terceira

Vale Alimentação Cláusula Décima Segunda

Plano de Saúde Cláusula Décima Quarta

Motorista
Monitor

Demais custos relativos à Norma Coletiva ou Disposições Legais

Vale Refeição
Vale-Transporte 
Plano de Saúde

Valor Unitário

4,25

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

 


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

ITEM 04 
 

 

Base
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação

Preço Praticado
Sec Educação
Sec Educação

CCT

CCT

Seguradora
Detran RS
Detran RS

II III IV V
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (médias) 0,00%
8,00%

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00%
12,12%
0,00%
8,40%
0,09%
9,09%
1,00%

DEPÓSITO FGTS - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA 1,57%

8,00% 30,70% 1,57%
INCIDÊNCIA CUMULATIVAS (Grupo I x grupo II) 2,46%

Dias de Trabalho Vale p/dia Custo total Base de cálculo
Percentual de 

desconto
4  R$                     340,00 1380,64 6%

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PARÂMETROS DO CÁLCULO

Descrição
Número Dias Letivos Ano

Número Meses com Transporte
Média Dias Letivos por Mês

Percurso Diário – Km
Percurso Mensal – Km
Percurso Anual - Km

Valor Diesel -  L
Número de Motoristas

Número de Monitores Monitor

Salário Normativo Motorista 220 H

Salário Normativo Monitor 220 H

Auxilio Transporte Cláusula Décima Terceira CCT

Vale Alimentação Cláusula Décima Segunda CCT

Plano de Saúde Cláusula Décima Quarta CCT

Seguro
IPVA

Vistorias

MONTANTE A

Remuneração - Grupo I

Total de Remuneração

ENCARGOS PARA FUNCIONÁRIOS MENSALISTAS
GRUPOS A QUE PERTENCEM

Demais custos relativos à Norma Coletiva ou Disposições Legais

Total do Grupo VI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

 

Valor/Unidade
Dias 200

Meses 10
Média dias 20

Km/dia 30
Km/mês 600
Km/ano 6000

R$ 4,21
Informado 0,5
Informado 0,5

220  R$                 1.675,84 

220  R$                 1.085,44 

Vr. Unitário 4,25
Dias 20

VT p/dia 4
Desconto 6%

Vr. Unitário 16,53
Dias 20

VA p/dia 2
Desconto 5,00%
Mensal 119,85

Desconto 20,00%
Anual  R$                 2.436,00 
Anual  R$                 1.000,00 
Anual  R$                    280,00 

% RH
Valor 

Mensal/unidade de 
serviço (R$)

28,39%  R$                    837,92 

18,39%  R$                    542,72 

46,7742%  R$                 1.380,64 

0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           

18,72% 110,45R$                     
18,72% 110,45R$                     

0,00% -R$                           
28,37% 167,33R$                     

0,00% -R$                           
19,66% 115,97R$                     

0,21% 1,24R$                         
21,28% 125,50R$                     

2,34% 13,81R$                       
71,85% 423,86R$                     

3,67% 21,68R$                       

94,25% 555,98R$                     
5,75% 33,91R$                       

100,00% 589,89R$                     
19,98% 589,89R$                     

% RH
Valor 

Mensal/unidade de 
serviço (R$)

21,28%  R$                    628,14 
8,71%  R$                    257,16 
3,25%  R$                       95,88 

33,24%  R$                    981,18 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           82,84  R$                    257,16 

% 
Valor 

Mensal/Unidade de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

Dias por mês

20

Obrigações Sociais 
(Grupo II)

 R$                 110,45 

Qtdade Ano Investimento
1 2011

Qtdade
1

Total

Tipo de Veículo Vistoria
Van (15 lugares)

R$/Litro Km/Litro
Total 4,21R$                             

Tipo de Veículo Qtdade
Van (15 lugares)

Custos operacionais (Materiais de escritório- 
Honorários
Despesas Administrativas
Total

Horário uso do veículo

Tipo
Simples Nacional

Valor Unitário

16,53

Plano de Saúde

119,85

Remuneração (Grupo I)

 R$                                                  1.380,64 

R$                                                     

Seguro (R$)

Veículo tipo
Não pavimentada

Tipo de Veículo

Van (15 lugares)

Tipo de Veículo
Van (15 lugares)

Valor Anual em R$
Valor Mensal em R$
Valor Diário em R$
Por aluno em R$
Valor por Km em R$

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

 


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

 
 
 
 

Dias por mês Vale p/dia Custo total Base de cálculo
Percentual de 

desconto
2 661,20 661,20 5,00%

Percentual de 
desconto
20,00%

Obrigações Sociais 
(Grupo II)

Tempo Não 
Trabalhado (Grupo III)

Indenizações (Grupo 
IV)

Incidências (Grupo 
V)

Demais Custos CCT

 R$                 110,45  R$                     423,86  R$                       21,68  R$                    33,91  R$                     981,18 

Taxa Anual Depreciação mês (R$)
10%

KM/Dia R$/Litro Km/Litro KM/Dia
10 0 4,21 10 30

R$ Anual Taxa R$ Anual Taxa
-R$                            0,70% 2.526,00R$              0,65%

Investimento Total Investimento Taxa Retorno Lucro Mês
1 65.000,00R$                65.000,00R$                10% 541,67R$                     

100,00R$                  
500,00R$                  
100,00R$                  
700,00R$                  

Horas Taxa Uso Veículo

1 0,06 0,940

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALE REFEIÇÃO (ALIMENTAÇÃO)

PLANO DE SAÚDE

Base de cálculo

119,85

RECURSOS HUMANOS

Total

DEPRECIAÇÃO

65.000,00R$                                                      541,67R$                                                            
Total

ENCARGOS DO VEÍCULO
Licenciamento(R$) IPVA(R$)

1.000,00R$                                                        

VISTORIAS
Frequência por ano Valor Unitário

2 280,00R$                                                            
Total

COMBUSTÍVEL
Não pavimentada Pavimentada

Total

MANUTENÇÃO

Não pavimentada Pavimentada

Total

SEGURO
Anual (R$) Qualificação

2.436,00R$                                                            
Total

LUCRO

Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

RESULTADO

Mensal

TAXA DE USO DO VEÍCULO

Total

TRIBUTAÇÃO
Coeficiente Custo Total

60.870,00                                                           
Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           33,06  R$                    628,14 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           23,97  R$                       95,88 

Demais Custos CCT Total Mensal Total Anual

 R$                     981,18  R$                     2.951,71  R$               29.517,14 

Depreciação anual (R$)

Encargos Totais (R$)

Total (R$)
Mensal Anual

30 252,60R$                         2.526,00R$                 

Mensal Anual
0,65% 16,42                                164,19                         

541,67

1.000,00R$                 
10.000,00R$               

3.000,00R$                 
21,62% 14.000,00R$               

%
6% 3.885,319                    

64.755,31                    
6.475,53                      

323,78                         

10,79                            

45,58%

541,67 5.416,67R$                                                               
8,36%

1.000,00 833,33R$                                                                  
1,29%

Valor Anual
280,00 560,00R$                                                                  

0,86%

3,90%

Total (R$)

0,25%

Anual(R$)
2.436,00R$                                                               

3,76%

Lucro Ano
5.416,67R$                                                               

8,36%

Anual

0,00%

60.870,00
6,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

I

1

2

DISCRIMINAÇÃO

1 INSS
2 SESI, SESC
3 SENAI, SENAC
4 INCRA
5 SEBRAE
6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO
7 SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (médias)
8 FGTS

TOTAL GRUPO B
9 DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

10 FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS
11 FERIADOS
12 AVISO PRÉVIO
13 AUXÍLIO-DOENÇA
14 13º SALÁRIO
15 FALTAS ABONADAS

TOTAL GRUPO C
16 DEPÓSITO FGTS - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

TOTAL PARCIAL
17 INCIDÊNCIA CUMULATIVAS (Grupo I x grupo II)

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
PERCENTUAL RH

VI

1
2
3

Dias de Trabalho

20

Número Dias Letivos Ano
Número Meses com Transporte

Média Dias Letivos por Mês
Percurso Diário – Km

Percurso Mensal – Km
Percurso Anual - Km

Número de Motoristas
Número de Monitores Monitor

Salário Normativo Motorista 220 H

Salário Normativo Monitor 220 H

Auxilio Transporte Cláusula Décima Terceira

Vale Alimentação Cláusula Décima Segunda

Plano de Saúde Cláusula Décima Quarta

Motorista
Monitor

Demais custos relativos à Norma Coletiva ou Disposições Legais

Vale Refeição
Vale-Transporte 
Plano de Saúde

Valor Unitário

4,25

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

 


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

ITEM 05 
 

 

Base
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação

Preço Praticado
Sec Educação
Sec Educação

CCT

CCT

Seguradora
Detran RS
Detran RS

II III IV V
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (médias) 0,00%
8,00%

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00%
12,12%
0,00%
8,40%
0,09%
9,09%
1,00%

DEPÓSITO FGTS - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA 1,57%

8,00% 30,70% 1,57%
INCIDÊNCIA CUMULATIVAS (Grupo I x grupo II) 2,46%

Dias de Trabalho Vale p/dia Custo total Base de cálculo
Percentual de 

desconto
4  R$                     340,00 1380,64 6%

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PARÂMETROS DO CÁLCULO

Descrição
Número Dias Letivos Ano

Número Meses com Transporte
Média Dias Letivos por Mês

Percurso Diário – Km
Percurso Mensal – Km
Percurso Anual - Km

Valor Diesel -  L
Número de Motoristas

Número de Monitores Monitor

Salário Normativo Motorista 220 H

Salário Normativo Monitor 220 H

Auxilio Transporte Cláusula Décima Terceira CCT

Vale Alimentação Cláusula Décima Segunda CCT

Plano de Saúde Cláusula Décima Quarta CCT

Seguro
IPVA

Vistorias

MONTANTE A

Remuneração - Grupo I

Total de Remuneração

ENCARGOS PARA FUNCIONÁRIOS MENSALISTAS
GRUPOS A QUE PERTENCEM

Demais custos relativos à Norma Coletiva ou Disposições Legais

Total do Grupo VI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

 

Valor/Unidade
Dias 200

Meses 10
Média dias 20

Km/dia 50
Km/mês 1000
Km/ano 10000

R$ 4,21
Informado 0,5
Informado 0,5

220  R$                 1.675,84 

220  R$                 1.085,44 

Vr. Unitário 4,25
Dias 20

VT p/dia 4
Desconto 6%

Vr. Unitário 16,53
Dias 20

VA p/dia 2
Desconto 5,00%
Mensal 119,85

Desconto 20,00%
Anual  R$                 2.436,00 
Anual  R$                 1.000,00 
Anual  R$                    280,00 

% RH
Valor 

Mensal/unidade de 
serviço (R$)

28,39%  R$                    837,92 

18,39%  R$                    542,72 

46,7742%  R$                 1.380,64 

0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           

18,72% 110,45R$                     
18,72% 110,45R$                     

0,00% -R$                           
28,37% 167,33R$                     

0,00% -R$                           
19,66% 115,97R$                     

0,21% 1,24R$                         
21,28% 125,50R$                     

2,34% 13,81R$                       
71,85% 423,86R$                     

3,67% 21,68R$                       

94,25% 555,98R$                     
5,75% 33,91R$                       

100,00% 589,89R$                     
19,98% 589,89R$                     

% RH
Valor 

Mensal/unidade de 
serviço (R$)

21,28%  R$                    628,14 
8,71%  R$                    257,16 
3,25%  R$                       95,88 

33,24%  R$                    981,18 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           82,84  R$                    257,16 

% 
Valor 

Mensal/Unidade de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

Dias por mês

20

Obrigações Sociais 
(Grupo II)

 R$                 110,45 

Qtdade Ano Investimento
1 2011

Qtdade
1

Total

Tipo de Veículo Vistoria
Van (15 lugares)

R$/Litro Km/Litro
Total 4,21R$                             

Tipo de Veículo Qtdade
Van (15 lugares)

Custos operacionais (Materiais de escritório- 
Honorários
Despesas Administrativas
Total

Horário uso do veículo

Tipo
Simples Nacional

Valor Unitário

16,53

Plano de Saúde

119,85

Remuneração (Grupo I)

 R$                                                  1.380,64 

R$                                                     

Seguro (R$)

Veículo tipo
Não pavimentada

Tipo de Veículo

Van (15 lugares)

Tipo de Veículo
Van (15 lugares)

Valor Anual em R$
Valor Mensal em R$
Valor Diário em R$
Por aluno em R$
Valor por Km em R$

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

 


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

 
 
 
 

Dias por mês Vale p/dia Custo total Base de cálculo
Percentual de 

desconto
2 661,20 661,20 5,00%

Percentual de 
desconto
20,00%

Obrigações Sociais 
(Grupo II)

Tempo Não 
Trabalhado (Grupo III)

Indenizações (Grupo 
IV)

Incidências (Grupo 
V)

Demais Custos CCT

 R$                 110,45  R$                     423,86  R$                       21,68  R$                    33,91  R$                     981,18 

Taxa Anual Depreciação mês (R$)
10%

KM/Dia R$/Litro Km/Litro KM/Dia
10 0 4,21 10 50

R$ Anual Taxa R$ Anual Taxa
-R$                            0,70% 4.210,00R$              0,65%

Investimento Total Investimento Taxa Retorno Lucro Mês
1 65.000,00R$                65.000,00R$                10% 541,67R$                     

100,00R$                  
500,00R$                  
100,00R$                  
700,00R$                  

Horas Taxa Uso Veículo

1 0,06 0,940

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALE REFEIÇÃO (ALIMENTAÇÃO)

PLANO DE SAÚDE

Base de cálculo

119,85

RECURSOS HUMANOS

Total

DEPRECIAÇÃO

65.000,00R$                                                      541,67R$                                                            
Total

ENCARGOS DO VEÍCULO
Licenciamento(R$) IPVA(R$)

1.000,00R$                                                        

VISTORIAS
Frequência por ano Valor Unitário

2 280,00R$                                                            
Total

COMBUSTÍVEL
Não pavimentada Pavimentada

Total

MANUTENÇÃO

Não pavimentada Pavimentada

Total

SEGURO
Anual (R$) Qualificação

2.436,00R$                                                            
Total

LUCRO

Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

RESULTADO

Mensal

TAXA DE USO DO VEÍCULO

Total

TRIBUTAÇÃO
Coeficiente Custo Total

64.663,46                                                           
Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           33,06  R$                    628,14 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           23,97  R$                       95,88 

Demais Custos CCT Total Mensal Total Anual

 R$                     981,18  R$                     2.951,71  R$               29.517,14 

Depreciação anual (R$)

Encargos Totais (R$)

Total (R$)
Mensal Anual

50 421,00R$                         4.210,00R$                 

Mensal Anual
0,65% 27,37                                273,65                         

541,67

1.000,00R$                 
10.000,00R$               

5.000,00R$                 
23,26% 16.000,00R$               

%
6% 4.127,455                    

68.790,91                    
6.879,09                      

343,95                         

6,88                              

42,91%

541,67 5.416,67R$                                                               
7,87%

1.000,00 833,33R$                                                                  
1,21%

Valor Anual
280,00 560,00R$                                                                  

0,81%

6,12%

Total (R$)

0,40%

Anual(R$)
2.436,00R$                                                               

3,54%

Lucro Ano
5.416,67R$                                                               

7,87%

Anual

0,00%

64.663,46
6,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

I

1

2

DISCRIMINAÇÃO

1 INSS
2 SESI, SESC
3 SENAI, SENAC
4 INCRA
5 SEBRAE
6 SALÁRIO-EDUCAÇÃO
7 SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (médias)
8 FGTS

TOTAL GRUPO B
9 DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

10 FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS
11 FERIADOS
12 AVISO PRÉVIO
13 AUXÍLIO-DOENÇA
14 13º SALÁRIO
15 FALTAS ABONADAS

TOTAL GRUPO C
16 DEPÓSITO FGTS - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

TOTAL PARCIAL
17 INCIDÊNCIA CUMULATIVAS (Grupo I x grupo II)

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
PERCENTUAL RH

VI

1
2
3

Dias de Trabalho

20

PARÂMETROS DO CÁLCULO ( as células em verde dos parâmetros de cálculo, são as editáveis)

Número Dias Letivos Ano
Número Meses com Transporte

Média Dias Letivos por Mês
Percurso Diário – Km

Percurso Mensal – Km
Percurso Anual - Km

Número de Motoristas
Número de Monitores Monitor

Salário Normativo Motorista 220 H

Salário Normativo Monitor 220 H

Auxilio Transporte Cláusula Décima Terceira

Vale Alimentação Cláusula Décima Segunda

Plano de Saúde Cláusula Décima Quarta

Motorista
Monitor

Demais custos relativos à Norma Coletiva ou Disposições Legais

Vale Refeição
Vale-Transporte 
Plano de Saúde

Valor Unitário

4,25

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

 


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

ITEM 06 
 

Base
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação
Sec Educação

Preço Praticado
Sec Educação
Sec Educação

CCT

CCT

Seguradora
Detran RS
Detran RS

II III IV V
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (médias) 0,00%
8,00%

DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00%
12,12%
0,00%
8,40%
0,09%
9,09%
1,00%

DEPÓSITO FGTS - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA 1,57%

8,00% 30,70% 1,57%
INCIDÊNCIA CUMULATIVAS (Grupo I x grupo II) 2,46%

Dias de Trabalho Vale p/dia Custo total Base de cálculo
Percentual de 

desconto
4  R$                     340,00 1380,64 6%

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

PLANILHA DE CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
PARÂMETROS DO CÁLCULO ( as células em verde dos parâmetros de cálculo, são as editáveis)

Descrição
Número Dias Letivos Ano

Número Meses com Transporte
Média Dias Letivos por Mês

Percurso Diário – Km
Percurso Mensal – Km
Percurso Anual - Km

Valor Diesel -  L
Número de Motoristas

Número de Monitores Monitor

Salário Normativo Motorista 220 H

Salário Normativo Monitor 220 H

Auxilio Transporte Cláusula Décima Terceira CCT

Vale Alimentação Cláusula Décima Segunda CCT

Plano de Saúde Cláusula Décima Quarta CCT

Seguro
IPVA

Vistorias

MONTANTE A

Remuneração - Grupo I

Total de Remuneração

ENCARGOS PARA FUNCIONÁRIOS MENSALISTAS
GRUPOS A QUE PERTENCEM

Demais custos relativos à Norma Coletiva ou Disposições Legais

Total do Grupo VI

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

 

Valor/Unidade
Dias 200

Meses 10
Média dias 20

Km/dia 78
Km/mês 1560
Km/ano 15600

R$ 4,21
Informado 0,5
Informado 0,5

220  R$                 1.675,84 

220  R$                 1.085,44 

Vr. Unitário 4,25
Dias 20

VT p/dia 4
Desconto 6%

Vr. Unitário 16,53
Dias 20

VA p/dia 2
Desconto 5,00%
Mensal 119,85

Desconto 20,00%
Anual  R$                 2.436,00 
Anual  R$                 1.000,00 
Anual  R$                    280,00 

% RH
Valor 

Mensal/unidade de 
serviço (R$)

28,39%  R$                    837,92 

18,39%  R$                    542,72 

46,7742%  R$                 1.380,64 

0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           
0,00% -R$                           

18,72% 110,45R$                     
18,72% 110,45R$                     

0,00% -R$                           
28,37% 167,33R$                     

0,00% -R$                           
19,66% 115,97R$                     

0,21% 1,24R$                         
21,28% 125,50R$                     

2,34% 13,81R$                       
71,85% 423,86R$                     

3,67% 21,68R$                       

94,25% 555,98R$                     
5,75% 33,91R$                       

100,00% 589,89R$                     
19,98% 589,89R$                     

% RH
Valor 

Mensal/unidade de 
serviço (R$)

21,28%  R$                    628,14 
8,71%  R$                    257,16 
3,25%  R$                       95,88 

33,24%  R$                    981,18 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           82,84  R$                    257,16 

PARÂMETROS DO CÁLCULO ( as células em verde dos parâmetros de cálculo, são as editáveis)

% 
Valor 

Mensal/Unidade de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
 

Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 

Dias por mês

20

Obrigações Sociais 
(Grupo II)

 R$                 110,45 

Qtdade Ano Investimento
1 2011

Qtdade
1

Total

Tipo de Veículo Vistoria
Van (15 lugares)

R$/Litro Km/Litro
Total 4,21R$                             

Tipo de Veículo Qtdade
Van (15 lugares)

Custos operacionais (Materiais de escritório- 
Honorários
Despesas Administrativas
Total

Horário uso do veículo

Tipo
Simples Nacional

Valor Unitário

16,53

Plano de Saúde

119,85

Remuneração (Grupo I)

 R$                                                  1.380,64 

R$                                                     

Seguro (R$)

Veículo tipo
Não pavimentada

Tipo de Veículo

Van (15 lugares)

Tipo de Veículo
Van (15 lugares)

Valor Anual em R$
Valor Mensal em R$
Valor Diário em R$
Por aluno em R$
Valor por Km em R$

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI

 


Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 426 - Centro, São Sebastião do Caí/RS -

Fone (51) 3635-2500  

 

 

Dias por mês Vale p/dia Custo total Base de cálculo
Percentual de 

desconto
2 661,20 661,20 5,00%

Percentual de 
desconto
20,00%

Obrigações Sociais 
(Grupo II)

Tempo Não 
Trabalhado (Grupo III)

Indenizações (Grupo 
IV)

Incidências (Grupo 
V)

Demais Custos CCT

 R$                 110,45  R$                     423,86  R$                       21,68  R$                    33,91  R$                     981,18 

Taxa Anual Depreciação mês (R$)
10%

KM/Dia R$/Litro Km/Litro KM/Dia
10 0 4,21 10 78

R$ Anual Taxa R$ Anual Taxa
-R$                            0,70% 6.567,60R$              0,65%

Investimento Total Investimento Taxa Retorno Lucro Mês
1 65.000,00R$                65.000,00R$                10% 541,67R$                     

100,00R$                  
500,00R$                  
100,00R$                  
700,00R$                  

Horas Taxa Uso Veículo

1 0,06 0,940

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALE REFEIÇÃO (ALIMENTAÇÃO)

PLANO DE SAÚDE

Base de cálculo

119,85

RECURSOS HUMANOS

Total

DEPRECIAÇÃO

65.000,00R$                                                      541,67R$                                                            
Total

ENCARGOS DO VEÍCULO
Licenciamento(R$) IPVA(R$)

1.000,00R$                                                        

VISTORIAS
Frequência por ano Valor Unitário

2 280,00R$                                                            
Total

COMBUSTÍVEL
Não pavimentada Pavimentada

Total

MANUTENÇÃO

Não pavimentada Pavimentada

Total

SEGURO
Anual (R$) Qualificação

2.436,00R$                                                            
Total

LUCRO

Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

RESULTADO

Mensal

TAXA DE USO DO VEÍCULO

Total

TRIBUTAÇÃO
Coeficiente Custo Total

69.974,30                                                           
Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO CAI 

- CEP: 95760-000 

 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           33,06  R$                    628,14 

Valor desconto Custo efetivo

 R$                           23,97  R$                       95,88 

Demais Custos CCT Total Mensal Total Anual

 R$                     981,18  R$                     2.951,71  R$               29.517,14 

Depreciação anual (R$)

Encargos Totais (R$)

Total (R$)
Mensal Anual

78 656,76R$                         6.567,60R$                 

Mensal Anual
0,65% 42,69                                426,89                         

541,67

1.000,00R$                 
10.000,00R$               

7.800,00R$                 
25,25% 18.800,00R$               

%
6% 4.466,445                    

74.440,74                    
7.444,07                      

372,20                         

4,77                              

39,65%

541,67 5.416,67R$                                                               
7,28%

1.000,00 833,33R$                                                                  
1,12%

Valor Anual
280,00 560,00R$                                                                  

0,75%

8,82%

Total (R$)

0,57%

Anual(R$)
2.436,00R$                                                               

3,27%

Lucro Ano
5.416,67R$                                                               

7,28%

Anual

0,00%

69.974,30
6,00%


