
MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPl N° 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO PARANÁ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ORGÃO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Educação. 

2. OBJETO 
2.1. seleção de proposta objetivando a contratação de empresa especializada para 
execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior do município de 
Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de 
atender exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que frequentam 
Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de 
Jovens e Adultos, residentes no Município de Planalto, mediante processo licitatório, 
com previsão para prestação parcelada, conforme calendário escolar, durante a 
vigência do contrato, conforme necessidade desta Secretaria, observadas as 
características e demais condições definidas neste edital e seus anexos. 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Érica Tomazoni. 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISiÇÃO 
4.1. O município de Planalto, sob a responsabilidade da Secretaria de Educação de 
Planalto atualmente possui 1.228 alunos, distribuídos nas escolas e centro infantis, 
distribuídos em todos os distritos e cidade. 
4.2. O número de alunos está assim distribuídos 1: 

4.2.1 - Escola Prof. Láudio Afonso Heinen: 470 crianças; 
4.2.2 - Escola professora Solange Bueno da Silva: 134 crianças; 
4.2.3 - Centro Municipal de Educação Infantil Marco Antonio Schiavo: 102 

crianças; 
4.2.4- Centro Municipal de Educação Infantil Estação do Aprender: 85 

crianças; 
4.2.5- Escola Municipal Julio Skrzypczak Distrito de Barra Grande: 75 

crianças; 
4.2.6 - Escola Municipal Gustavo Emilio Link Distrito de Sagrada Família: 88 

crianças; 
4.2.7 - Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima distrito de Centro Novo: 

79 crianças; 
4.2.8 - Escola Municipal Irmã Dulce distrito de São Valério: 90 crianças; 
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4.2.9 - Escola Joaquina de Vedruna - 105 alunos. 
4.3. Para atender a demanda de deslocamento dos alunos das escolas 
nuclearizadas até a cidade ou até nas suas escolas nos distritos o município de 
Planalto possui 7 rotas que vem sendo mantidas, conforme definido no item 5 do 
presente documento, a fim de atender toda a demanda. 
4.4. A quantidade requisitada se justifica pelo estudo e acompanhamento dos últimos 
anos pelo setor responsável pelas rotas, juntamente com as empresas que prestam 
tal serviço e analisando a localização geográfica dos alunos e suas escolas. 
4.5. A quantidade ora desejada foi obtida através de levantamento a campo, por 
funcionário designado para acompanhamento das rotas, onde as medições foram 
realizadas com veículo que visitou todas as linhas e pontos que a rota transita, com 
a metragem obtida em valores aproximados para um período de 400 dias letivos 
4.6. O valor máximo para o item foi definido através do preço médio obtido entre sete 
orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas e para balizamento 
foi consultado os contratos vigentes, considerando as correções pelo índice INPC, 
que seguem em anexo ao Termo de Referência. 

5. DEFINiÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
5.1 

serviço 
nos seguintes trajetos: 

- Linha Martinello jBlodoff 
ILJU.LU...... Peretti - São Marcos I - 
arcos 11 - Sagrada Família (manhã 

com chegada no colégio an 
início da aula e retomo após 

da aula, na parte da U.lOLJ..lU.Clj 

2 

3 

18.600 Km 

Km 

4,5878 R$85.333, 
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2 

16.000 Km 3 

4, 

4,600 

2 

serviço 
nos seguintes trajetos: 

Lajeado Lambari, 
Barra Grande, São José 
Grande, Cerro da Lua até 

l'VU.l"'I':.'LU de Barra Grande (manhã; ida 

stação de serviço de 
nos seguintes trajetos: 

, Linha Turra, Lajeado .LJClJ.HU,cu. 

o Colégio de Barra Grande (tarde; 

2 

TOTAL 

Km 4,6781 

R$128.82 

4, 

R$97.304, 

R$104.546, 

R$237 .275,1 
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2 KM 4,6786 

TOTAL GERAL 
alor total para a contratação é de R$2. 715. 778,29 (Dois 
uinze mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos 

5.2 - As empresas interessadas em participar do certame deverão fazer visita as 
linhas e rotas a fim de tirar suas dúvidas antes do certame. Buscando minimizar 
problemas já encontrados em outros anos, fica obrigado que a empresa realize a 
visita com agendamento mínimo de 48 horas antes do certame. 
5.3 - Sugere-se que seja por lote, pois pela organização das rotas que o município 
mantem frota própria, é necessário que se mantenha o disposto, que já foi estudado 
e elaborado a fim de diminuir a quantidade conforme a demanda apresentada; 
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5.4 - As empresas deverão apresentar documentação de vistoria no Inmetro a fim 
de verificar a qualidade para a execução dos serviços; 
5.5 - deverão manter seguro de responsabilidade civil para o serviço que será 
prestado; 
5.6 - as empresas e motoristas deverão manter cadastro atualizado junto à 
Secretaria de Educação durante a vigência de todo o processo; 
5.7 - qualquer alteração em relação à empresa deve ser notificado à Secretaria de 
Educação imediatamente; 
A execução dos serviços de transporte escolar de alunos será diária, nos dias letivos 
e nos itinerários determinados pela Secretaria Municipal de Educação, respeitando o 
horário de início e final das aulas. 
5.8 - A contratada deverá obedecer as paradas e os horários de saídas e chegadas 
aos pontos de embarques/desembarques, atinente as linhas e trajetos 
preestabelecidos no ato convocatório e no respectivo contrato. 
5.9 - O(s) veículo(s) destinado(s) a execução do objeto deverá(ão) ser de 
propriedade(s) da empresa. 
5.10 - O(s) veículo(s) deverá(ão) possuir faixa horizontal, amarela, contínua de 40 
(quarenta) centímetros de largura, envolvendo a extensão das laterais e traseira do 
veículo, a meia altura, na qual se inscreverá: "ESCOLAR". 
5.11- No caso de necessidade de manutenção ou reparos, apresentar veículo(s) 
substituto(s) nas mesmas condições previstas e imediata comunicação por escrito 
ao setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação. 
5.12 - O(s) condutor(es) do(s) veículo(s) destinado(s) ao transporte escolar 
deverá(ão) ter idade(s) superior a vinte e um anos, e ser(em) habilitado(s) mínimo na 
categoria "O". 
5.13 - O(s) veículo(s) utilizado(s) no Serviço de Transporte de Escolares somente 
poderão ser dirigidos por motorista(s) legalmente habilitado(s) e devidamente 
cadastrado(s) na Secretaria Municipal de Educação. 
5.14 - A Contratada para a prestação do Serviço de Transporte de Escolar deverá 
respeitar as disposições legais e regulamentares, bem como facilitar por todos os 
meios, a fiscalização da execução dos serviços pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
5.15 - Manter o(s) veículo(s) em boas condições de tráfego e em perfeitas condições 
de funcionamento, conservação, limpeza e segurança. 
5.16 - O(s) veículo(s) destinado(s) a execução do transporte escolar deverão sofrer 
revisão periodicamente, para que possam assim oferecer um serviço satisfatório, 
bem como seguro e confiável aos seus usuários. 
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5.17 - O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada 
item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo 
as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
5.18 - A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
5.19 - Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução 
do Contrato, documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor 
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

6. CONDiÇÕES DE AQUISiÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS 
6.1. A empresa vencedora do certame deverá prestar os serviços, conforme 

previsto nos itens 5.1 a 5.19. 
6.2. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 

responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 
6.3. Todo mês, até o 05° (quinto) dia útil, a empresa deverá apresentar relatório 

com a quilometragem juntamente com a nota para fins de pagamento, com as 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado 
pela Secretaria de Administração desta municipalidade. 

~. 
Erica Tom oni 

Secr~tária de Educação / 
'- 9"'- .s= ~"""""""'L( ~I··J~W·I nacio ose er e 

Prefeito Municipal 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
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Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 
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PROPOSTA DE PRECOS 
EMPRESA: ~~ ~ #C<P t1l~ j. r<j) !9 
ENDEREÇO: &tIL f44/ L-b /b "9 
CNPJ: /1/" tf/,.~/g,/,oçpAl!1/- t{t( 
CIDADE: ~D../!{, 6f~ ESTADO: P.R 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
estudantes residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas da 
cidade e escolas nuclearizadas, conforme rotas e necessidade abaixo apresentadas: 
LOTE: 1 

Objeto Quant. Unido Preço 
máximo 
unitário 

1 Prestação de serviço de transporte 49.600 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
João - Linha MartinellojBlodoff - 
Linha Peretti - São Marcos I - São 
Marcos II - Sagrada Família (manhã e 
tarde; com chegada no colégio antes 
do início da aula e retorno após o 
término da aula, na parte da manhã 
e na parte da tarde). Mínimo 32 
lugares l/.. S/ 

2 Prestação de serviço de transporte 14.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
João - Barra Grande (tarde; com 
chegada antes do lnIC10 das aulas 
vespertinas e retorno após o término 
da aula vespertina). Mínimo 32 

3 Prestação de serviço de transporte 34.400 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
João - Lajeado Lambari - Barra 
Grande - São José do Barra Grande - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; com chegada 
antes do início das aulas matutinas e 
retorno após o término da aula 
matutina). Mínimo 32 lugares. 

4 Prestação de serviço de transporte 46.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
João - Linha Peretti - São Marcos I - 
São Marcos II - São Vicente - Linha ;; /, / ~ 
dos Gordos -Escola de Sagrada V. ~ a 71 (P P- 

lugares 

Item Preço 
máximo 
total 

&~~ 
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Família - Linha Progresso - Santa 
Luzia - Cidade, passando em frente a 
todas as escolas (manhã; com 
chegada antes do início das aulas 
matutinas e retorno após o término 
da aula matutina). Mínimo 45 
lugares. 

TOTAL ~6'1.s8t) 
LOTE: 2 
Item Qbjeto Quant. Unido Preço Preço 

'çi!~, máximo máximo 
g unitário total 

1 Prestação de serviço de transporte 26.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Barra do 
Sangão - Centro Novo (manhã e 
tarde; ida e volta). Mínimo de 35 

.!Jj,jtJO lugares. lJ,~(J 
2 Prestação de serviço de transporte 54.000 Km 

escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Lajeado Muniz 
- São Miguel - São José do Liso - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã e tarde; ida e 

L{#1- ~ ~ t/~7)~ ~olta). Mínimo de 35 lugares. 
3 Prestação de serviço de transporte 43.000 Km 

escolar nos seguintes trajetos: Saída 
de Centro Novo - Linha Chapadão até 
a escola de Centro Novo e Linha 
Canova - Linha Filipin - Linha Três 
Passos - Centro Novo (manhã e tarde; 

lI.:T'/ 4'~~5"/o ida e volta). Mínimo de 20 lugares. 
TOTAL 5 ~ ~ ,__JjJ J o 

LOTE: 3 
~ltem li, Objeto Quant. U:qid. Preço Preço 

máximo máximo 
)l' li" unitário total ,'tiF 

1 Prestação de serviço de transporte 52.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Trevo do Lindo - Linha São 
Paulo - Esquina São Paulo - Santa 
Terezinha até São Valério (manhã e 2 Cj '~tJ~ tarde; ida e volta). i./.'7lf O 

2 Prestação de serviço de transporte 28.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado 

Lf.~~ vi J tJ" i t)c' Mirim - Ouro Verde - até Escola São 
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Valério - Cidade passando em todas 
as escolas (manhã/meio dia cidade e 
tarde; ida e volta). 

3 Prestação de serviço de transporte 16.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 
Valério (manhã e tarde; ida e volta). lf. 'YJ ~?_7.( O 

TOTAL (I f./:1'. ~ ea 
LOTE: 4 
Item Objeto Quant. Unido Preço Preço 

máximo máximo 
unitário total 

1 Prestação de serviço de transporte 17.200 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Saída 
de Sagrada Família - Linha 
Primavera - Laj eado Cedro - Sagrada g 11), ct f't Família (manhã e tarde; ida e volta). t(.{$ 

2 Prestação de serviço de transporte 20.800 Km 
escolar nos seguintes trajetos: 
Sagrada Família - Colônia Nova - 
Santa Luzia - Linha Santos Dumont - 
Cidade, passando em frente a todas 

Lj.6~ ft',l'/o as escolas (manhã; ida e volta). 
TOTAL /~V/" 

LOTE: 5 
Item Objeto Quant. Unido Preço Preço 

máximo máximo 
unitário total 

1 Prestação de serviço de transporte 29.200 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Lajeado Lambari, Linha 
rrurra, Barra Grande, São José do 
Barra Grande, Cerro da Lua até o 
Colégio de Barra Grande (manhã; ida 

.l.{75 .. /~/.ff~~ e volta). 
2 Prestação de serviço de transporte 23.000 Km 

escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Linha Turra, Lajeado 
Lambari até o Colégio de Barra 
Grande (tarde; ida e volta). LI. ?,t7 ~( " ;3,. 7()~ 

TOTAL .~ :3 ~'} do 
LOTE: 6 
Item Objeto Quant. Unido Preço Preço 

máximo máximo 
unitário total 

1 Prestação de serviço de transporte 40.000 Km 

OiO ------------------------------------------------------------------------------~ 
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escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande - KM 45 - Coxi1ha Alta - 
Santa Cecília - Santa Terezinha - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas, (manhã; ida e volta); 
Barra Grande - São José do Barra 
Grande - Nelson Scherer /próximo ao 
Lajeado Lambari - Cerro da Lua - 

lI'.f i Barra Grande (tarde; ida e volta). ./#~#~é' 
2 Prestação de serviço de transporte 18.000 KM 

escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande - Coxi1ha Alta - Santa Cecília 
- Linha Binsfe1d - Linha Bonifácio - 8'1:~t7CJ (manhã e tarde ida e volta). -r. r o 

TOTAL 9CflVP4 
LOTE: 7 
'Item ·W!]% Objeto Quant. Unido Preço Preço 

l=máximo I@ máximo 
unitário total 

1 Prestação de serviço de transporte 52.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Cidade 
- passando no Bairros: Jardim 
Floresta, Sol Nascente, João Zacco, 
Esperança, passando em frente a 
todas as escolas (manhã; ida e volta). 
Coxi1ha Alta - Linha Bonifácio, Santa 
Cecilia até o Barra Grande (tarde; ida 

L(,S"S .;( 36 b~êJ e volta). 
TOTAL .9 -g ,5;, b ~t:O 

TOTAL GERAL 

VALOR TOTAL: R$ )~5:;; 9~ r 96' . 
VALIDADE DA PROPOSTA: ~ ~.& 

DATA: ~ t'? / 2 lJ. -/ e 
08S: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do 
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos 
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa. 
DEVERAO SER ASSINADAS TODAS AS PAGINAS. 

4 

011 
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PROPOSTA DE PRECOS 
EMPRESA: Uemc1i &E1 G (iA L1YJA - (h6 
ENDEREÇO: i0v A p,L f\1..zyx) ~;(_ O r-9jGN ,-:::A 
CNPJ: )O.Xü.elJSO(0:0)-3_ 
CIDADE: a 'AflJd--ro ] t'? ESTADO: PR 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
estudantes residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas da 
cidade e escolas nuclearizadas, conforme rotas e necessidade abaixo a resentadas: 
LOTE: 1 

1 Prestação de serviço de transporte 49.600 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Linha MartinellojBlodoff - 

Linha Peretti - São Marcos I - São 
Marcos II - Sagrada Família (manhã e 
tarde; com chegada no colégio antes 
do início da aula e retorno após o 
término da aula, na parte da manhã 
e na parte da tarde). Mínimo 32 
lugares 

Preço 

2 Prestação de serviço de transporte 14.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Barra Grande (tarde; com 

chegada antes do início das aulas 
espertinas e retorno após o término 
da aula vespertina). Mínimo 32 
lugares 

3 Prestação de serviço de transporte 34.400 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Lajeado Lambari - Barra 

Grande - São José do Barra Grande - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; com chegad 
antes do início das aulas matutinas e 
retorno após o término da aul 
matutina). Mínimo 32 lugares. 

4 Prestação de serviço de transporte 46.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Linha Peretti - São Marcos I 

São Marcos II - São Vicente - Linh I, t 
dos Gordos -Escola de Sagrad '1 o 

01.2., 
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Família - Linha Progresso - Sant 
Luzia - Cidade, passando em frente 
todas as escolas (manhã; com 
chegada antes do início das aulas 
matutinas e retomo após o término 
da aula matu tina). Mínimo 45 
lugares. 

TOTAL 

1 Prestação de serviço de transporte 26.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Barra do 
Sangão - Centro Novo (manhã e 
tarde; ida e volta). Mínimo de 35 7 J 
lugares. '1 

2 Prestação de serviço de transporte 54.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Lajeado Muni 
São Miguel - São José do Liso - 

Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã e tarde; ida e 
olta). Mínimo de 35 lugares. ?.t. S b 

3 Prestação de serviço de transporte 43.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Saíd 
de Centro Novo - Linha Chapadão até 
a escola de Centro Novo e Linh 
Canova - Linha Filipin - Linha Três 
Passos - Centro Novo (manhã e tarde; 
ida e volta). Mínimo de 20 lugares. 

Prestação de serviço de transporte 28.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 

TOTAL 

Prestação de serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Trevo do Lindo - Linha São 
Paulo - Esquina São Paulo - Sant 
erezinha até São Valério (manhã e 

tarde; ida e volta). 

2 

013 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPI N°76.460.526jOOOl-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

Prestação de serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: Saíd 
de Sagrada Família Linh 
Primavera - Lajeado Cedro - Sagrad 
Família (manhã e tarde; ida e volta). ir. 1- 

15.1001 Q() 

3 Prestação de serviço de transporte 16.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 
Valério (manhã e tarde; ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 20.800 Km 
escolar nos seguintes trajetos: 
Sagrada Família - Colônia Nova 
Santa Luzia - Linha Santos Dumont 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; ida e volta). 4, b i 

Valério - Cidade passando em todas 
as escolas (manhã/ meio dia cidade e 
tarde; ida e volta). 

TOTAL 

TOTAL 

..133 

1 Prestação de serviço de transporte 40.000 Km 

Prestação de serviço de transporte 29.200 
escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande, Lajeado Lambari, Linh 

rra, Barra Grande, São José do 
Barra Grande, Cerro da Lua até o 
Colégio de Barra Grande (manhã; id 
e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande, Linha Turra, Lajeado 
Lambari até o Colégio de Barr 
Grande (tarde; ida e volta). 

TOTAL 

Ob_wto 

3 

Ol~ 



-/ ' MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N°76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande - KM 45 - Coxilha Alta - 
Santa Cecília - Santa Terezinha - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas, (manhã; ida e volta); 
Barra Grande - São José do Barra 
Grande - Nelson Scherer / próximo ao 
Lajeado Lambari - Cerro da Lua - ry, b!3 J~i bCO, Barra Grande (tarde; ida e volta), Kr" ~ 

2 Prestação de serviço de transporte 18.000 KM 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande - Coxilha Alta - Santa Cecília 
- Linha Binsfeld - Linha Bonifácio - 

<-r 15 (manhã e tarde ida e volta). 8.) (Sl::>OI~D 
TOTAL 9..i-gl \00 \ 00 

LOTE: 7 
Item "i O~e1;() Quant. Unido Preço Preço 

I·: 

" <, ;.<.~~~2 
I"mãxitno :máximo 

.,< " i···· , I\!unitário total 
1 Prestação de serviço de transporte 52.000 Km 

escolar nos seguintes trajetos: Cidade 
r- passando no Bairros: Jardim 
Floresta, Sol Nascente, João Zacco, 
Esperança, passando em frente a 
todas as escolas (manhã; ida e volta). 
Coxilha Alta - Linha Bonifácio, Santa 
Cecilia até o Barra Grande (tarde; ida 2;, b 5 :;2 Lt 1 g oo.e e volta). 

TOTAL ()l.. ~ 1 ~ ~ 00 « 0(') 
TOTAL GERAL 

VALOR TOTAL: R$ Q, b\)~, ~~1 \ OQ, 

VALIDADE DA PROPOSTA: 6v c4'ctlJ 
DATA: 2.31~ \ , tJ,() l~ 

08S: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do 
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos 
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa. 
DEVERAO SER ASSINADAS TODAS AS PAGINAS. 

f1 0.260.828/0001-321 
HEMEl Y FREY & elA. 

lTOA. - ME 
Rua Alfredo Frederioo Beyer. 079 

Centro L ~76(}.OOO - PLANALTO - PR _j 
4 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPl N°76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

PROPOSTA DE PRECOS 

ENDEREÇO: C Gnlta. Q NQ 

CNPJ: O C t- bJ < 9 16/060J - L{Q 

CIDADE: Pl A À/A 2 To ESTADO:PR 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
estudantes residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas da 
cidade e escolas nUclearizadas, conforme rotas e necessidade abaixo a resentadas: 
LOTE: 1 

Prestação de serviço de transporte 49.600 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Linha Martinello / Blodoff - 

Linha Peretti - São Marcos I - São 
Marcos 11 -:- Sagrada Família (manhã e 
tarde; com chegada no colégio antes 
do início da aula e retomo após o 
término da aula, na parte da manhã 
e na parte da tarde). Mínimo 32 
lugares 

Quant. Unido 

2 Prestação de serviço de transporte 14.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Barra Grande (tarde; com 

chegada antes do início das aulas 
espertinas e retomo após o término 
da aula vespertina). Mínimo 32 
lugares 

Preço 
máxim.o 
total 

3 Prestação de serviço de transporte 34.400 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Lajeado Lambari - Barra 

Grande - São José do Barra Grande - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; com chegad 
antes do início das aulas matutinas e 
retomo após o término da aul 
matutina). Mínimo 32 lugares. 

4 Prestação de serviço de transporte 46.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Linha Peretti - São Marcos I 

São Marcos 11 - São Vicente - Linh 
dos Gordos -Escola de Sagrad ~jJ 

016 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N°76,460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

Família - Linha Progresso - Sant 
Luzia - Cidade, passando em frente 
todas as escolas (manhã; com 
chegada antes do início das aulas 
matutinas e retomo após o término 
da aula matu tina). Mínimo 45 
lugares. 

b63.5 ~OO TOTAL 

Prestação de serviço de transporte 26.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Barra do 
Sangão - Centro Novo (manhã e 
tarde; ida e volta). Mínimo de 35 
lugares. 

1 

4. b't 
Prestação de serviço de transporte 54.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Lajeado Muni 

São Miguel - São José do Liso - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manh~ e tarde; ida e 
olta). Mínimo de 3~ lugares. 

2 

Prestação de serviço de transporte 43.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Saíd 
de Centro Novo - Linha Chapadão até 
a escola de Centro Novo e Linh 
Canova - Linha Filipin - Linha Três 
Passos - Centro Novo (manhã e tarde; 
ida e volta). Mínimo de 20 lugares. 

3 

TOTAL 
LOTE: 3 

Quant. Unid. Preço 
máximo 
unitário 

Item Objeto Preço 
máximo 
total 

1 Prestação de serviço de transporte 52.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Trevo do Lindo - Linha São 
Paulo - Esquina São Paulo - Sant 
erezinha até São Valério (manhã e 

tarde; ida e volta). 
2 Prestação de serviço de transporte 28.000 Km 

escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado }, 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São "1 ss: J3 O.2.o<D 

2 

OJ~ 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPT N°76.460.526jOOOl-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

3 

serviço 
nos seguintes trajetos: 
, Lajeado Lambari, 
Barra Grande, São José 
Grande, Cerro da Lua até 

gio de Barra Grande (manhã; . 

2 

3 

01'3 



• MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPl N°76.460.526jOOOl-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande - KM 45 - Coxilha Alta - 
Santa Cecília - Santa Terezinha 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas, (manhã; ida e volta); 
Barra Grande - São José do Barr 
Grande - Nelson Scherer /próximo ao 
Lajeado Lambari - Cerro da Lua - 
Barra Grande (tarde; ida e volta). 4 62r J 8 (o 00 

2 Prestação de serviço de transporte 18.000 KM 
escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande - Coxilha Alta - Santa Cecíli 
Linha Binsfeld - Linha Bonifácio 

(manhã e tarde ida e volta). 
TOTAL 

Prestação de serviço de transporte 52.000 
escolar nos seguintes trajetos: Cidade 

passando no Bairros: Jardim 
Floresta, Sol Nascente, João Zacco, 
Esperança, passando em frente 
todas as escolas (manhã; ida e volta). 
Coxilha Alta - Linha Bonifácio, Sant 
Cecilia até o Barra Grande (tarde; id 
e volta). 

~.~oé) 

TOTAL 
TOTAL GERAL 

VALOR TOTAL: R$ c2 550, q:; (ot 00 

VALI DADE DA PROPOSTA: _-=S"'-=O___,.4""""""""Á •••... ["u.»>..___ __ 

DATA: ':?;),loJ//j 

08S: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do 
Município de Planalto, pfclQQdo"er usado,g~a preenchimento, Pedimos 
preferencialmente que sejJ.lllsádõln ~tJ}l<>- b~ado pela empresa. 
DEVERÃO SER ASSINADAr\I~~ AS PAGINAS. 

Rl ES COLETIVOS 
RITTER LTDA. 

5~;~;i~~R\l~ 
4 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N°76.460.526jOOOl-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

ESTADO:PR 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
estudantes residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas da 
cidade e escolas nuclearizadas, conforme rotas e necessidade abaixo a resentadas: 
LOTE: 1 
Item Preço Preço 

máximo 
t~ 

Prestação de serviço de transporte 49.600 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Linha Martinello jBlodoff - 

Linha Peretti - São Marcos I - São 
Marcos II - Sagrada Família (manhã e 
tarde; com chegada no colégio antes 
do início da aula e retorno após o 
término da aula, na parte da manhã 
e na parte da tarde). Mínimo 32 
lugares 

2 Prestação de serviço de transporte 14.000 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Barra Grande (tarde; com 

chegada antes do início das aulas 
espertinas e retorno após o término 
da aula vespertina). Minimo 32 
lugares 

Km 

3 Prestação de serviço de transporte 34.400 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Lajeado Lambari - Barra 

Grande - São José do Barra Grande - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; com chegad 
antes do início das aulas matutinas e 
retorno após o término da aul 
matutina). Mínimo 32 lugares. 

Km 

4 Prestação de serviço de transporte 46.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Linha Peretti - São Marcos I 

São Marcos II - São Vicente - Linh 45 y 0_ ~ 
dos Gordos -Escola de Sagrad ol'O (,) l ( e-o L-~~ ~ __ ~ ~ ~ ~ ~~~ 

o~o 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 

CNP/ N°76.460.526jOOOl-16 
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 

e-mail: planalto@rline.com.br 
Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

Família - Linha Progresso - Sant 
Luzia - Cidade, passando em frente 
todas as escolas (manhã; com 
chegada antes do início das aulas 
matutinas e retomo após o término 
da aula matutina). Mínimo 45 
lugares. 

1 Prestação de serviço de transporte 26.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Barra do 
Sangão - Centro Novo (manhã e 
tarde; ida e volta). Mínimo de 35 
lugares. 

TOTAL 

2 Prestação de serviço de transporte 54.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Lajeado Muni 

São Miguel - São José do Liso - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã e tarde; ida e 
olta). Mínimo de 35 lugares. 

3 Prestação de serviço de transporte 43.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Saíd 
de Centro Novo - Linha Chapadão até 
a escola de Centro Novo e Linh 
Canova - Linha Filipin - Linha Três 
Passos - Centro Novo (manhã e tarde; 
ida e volta). Mínimo de 20 lugares. 

Prestação de serviço de transporte 28.000 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado I J ~~ 

~ __ ~M __ ir_im __ - __ O_u_r_o __ V_e_r_d_e_- __ at_é __ E_s_c_ol_a~~-~ ~ __ ~~ __ ·_b~b~~~~ __ c)~.-+~~\~ 

Prestação de serviço de transporte 52.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Trevo do Lindo - Linha São 
Paulo - Esquina São Paulo - Sant 
erezinha até São Valério (manhã e ~ 

tarde; ida e volta). Li·...5 T 

TOTAL 

2 Km 

2 

O~l 



· . MUNICIPIO DE PLANALTO 
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Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

Valério - Cidade passando em todas 
as escolas (manhã/ meio dia cidade e 
tarde; ida e volta). 

3 Prestação de serviço de transporte 16.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Laj eado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 
Valério (manhã e tarde; ida e volta). 

TOTAL 

1 Prestação de serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: Saíd 
de Sagrada Família Linh 
Primavera - Lajeado Cedro - Sagrad 4 \....t 
Família (manhã e tarde; ida e volta). . t 1 

2 Prestação de serviço de transporte 20.800 Km 
escolar nos seguintes trajetos: 
Sagrada Família - Colônia Nova 
Santa Luzia - Linha Santos Dumont - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; ida e volta). 

TOTAL 

Prestação de serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande, Lajeado Lambari, Linh 

rra, Barra Grande, São José do 
Barra Grande, Cerro da Lua até o 
Colégio de Barra Grande (manhã; id 
e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande, Linha Turra, Laj eado 
Lambari até o Colégio de Barr 
Grande (tarde; ida e volta). 

TOTAL 



· . MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPl N°76.460.526jOOOl-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

TOTAL 
TOTAL GERAL 

VALOR TOTAL: R$j" s-S5. 63 y. f:}V 
VALIDADE DA PROPOSTA: :3'0 ~ 
DATA: J ~!ol !~Jrg. 

2 Prestação de serviço de transporte 18.000 KM 
escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande - Coxilha Alta - Santa Cecíli 
Linha Binsfeld - Linha Bonifácio 

(manhã e tarde ida e volta). 

J.-/- 6i 

escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande - KM 45 - Coxilha Alta - 
Santa Cecília - Santa Terezinha 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas, (manhã; ida e volta); 
Barra Grande - São José do Barr 
Grande - Nelson Scherer / próximo ao 
Lajeado Lambari - Cerro da Lua - 
Barra Grande (tarde; ida e volta). 

TOTAL 

1 Prestação de serviço de transporte 52.000 
escolar nos seguintes trajetos: Cidade 

passando no Bairros: Jardim 
Floresta, Sol Nascente, João Zacco, 
Esperança, passando em frente 
todas as escolas (manhã; ida e volta). 
Coxilha Alta - Linha Bonifácio, Sant 
Cecilia até o Barra Grande (tarde; id 
e volta). 

08S: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do 
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos 
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa. 
DEVERAO SER ASSINADAS TODAS AS PAGINAS. 

@~ &J rn.094.217/0001-32 L ~,Ó:. ~C\}TRANSPORTES COLETIVOS 
ASSINATURA CO CARIMBO PlANALTO lTDA .• ME 

RUA SOlEDADE. 268 
CENTRO 4 L 85750-000 - PlANALTO - PR 

002,3 



J MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ N°76.460.526jOOOl-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

_PROP~ DE PRECOS 
EMPRESA: ALéM DtJ ())ht;u>- 
ENDEREÇO: t) azw, (h.y~ 

CNPJ: oa)7u~6 1 
CIDADE: 0___ ESTADO: PR 

I 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
estudantes residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas da 
cidade e escolas nuclearizadas, conforme rotas e necessidade abaixo a resentadas: 
LOTE: 1 
Item 

1 Prestação de serviço de transporte 49.600 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Linha Martinellc /Blodoff - 

Linha Peretti - São Marcos I - São 
Marcos 11 - Sagrada Família (manhã e 
tarde; com chegada no colégio antes 
do início da aula e retorno após o 
término da aula, na parte da manhã 
e na parte da tarde). Mínimo 32 
lugares 

Preço 
máximo 
total 

2 Prestação de serviço de transporte 14.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Barra Grande (tarde; com 

chegada antes do início das aulas 
espertinas e retomo após o término 
da aula vespertina). Mínimo 32 
lugares 

3 Prestação de serviço de transporte 34.400 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Lajeado Lambari .- Barra 

Grande - São José do Barra Grande - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; com chegad 
antes do início das aulas matutinas e 
retorno após o término da aul 
matutina). Mínimo 32 lugares. 

4 Prestação de serviço de transporte 46.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Linha Peretti - São Marcos I 

São Marcos 11 - São Vicente - Linh 
dos Gordos -Escola de Sagrad 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N°76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

1 Prestação de serviço de transporte 26.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Barra do 
Sangão - Centro Novo (manhã e 
tarde; ida e volta). Mínimo de 35 
lugares. 

Família - Linha Progresso - Sant 
Luzia - Cidade, passando em frente 
todas as escolas (manhã; com 
chegada antes do início das aulas 
matu tinas e retomo após o término 
da aula matutina). Mínimo 45 
lugares. 

TOTAL 

2 Prestação de serviço de transporte 54.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Lajeado Muniz 

São Miguel - São José do Liso - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã e tarde; ida e 
olta). Mínimo de 35 lugares. lf J 5:3 

3 Prestação de serviço de transporte 43.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Saíd 
de Centro Novo - Linha Chapadão até 
a escola de Centro Novo e Linh 
Canova - Linha Filipin - Linha Três 
Passos - Centro Novo (manhã e tarde; 
ida e volta). Mínimo de 20 lugares. 

TOTAL 
LOTE: 3 

Quant. 

1 Prestação de serviço de transporte 52.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Trevo do Lindo - Linha São 
Paulo - Esquina São Paulo - Sant 
erezinha até São Valério (manhã e 

tarde; ida e volta). 
2 Prestação de serviço de transporte 28.000 Km 

escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Laj eado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 

2 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N°76.460.526jOOOl-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

Valério - Cidade passando em todas 
as escolas (manhã/ meio dia cidade e 

LI I (:, 2- 129.360,00 tarde; ida e volta). 
3 Prestação de serviço de transporte 16.000 Km 

escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 

1t;··160,QO Valério (manhã e tarde; ida e volta). 4,1(0 
TOTAL '-( '11· o J> f)_ QO 

LOTE: 4 
Item Objeto Quant. Unido lIiI Preço Preço 

máximo máximo 
.,;',',,' 'c, , ,-unitário total 

1 Prestação de serviço de transporte 17.200 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Saída 
de Sagrada Família - Linha 
Primavera - Lajeado Cedro - Sagrada 

4,12 é6f.I~q,oo Família (manhã e tarde; ida e volta). 
2 Prestação de serviço de transporte 20.800 Km 

escolar nos seguintes trajetos: 
Sagrada Família - Colônia Nova - 
Santa Luzia - Linha Santos Dumont - 
Cidade, passando em frente a todas 

4, "/1- 01.13b (){) as escolas (manhã; ida e volta). 
TOTAL 11-.f 1,"?-t?,~ 

LOTE: 5 
Item Objeto Quant. Unido a Preço Preço 

,riáximo 
máximo 

,', 'i' ,"o : " .:, UIlititio total 
1 Prestação de serviço de transporte 29.200 Km 

escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Lajeado Lambari, Linha 
Turra, Barra Grande, São José do 
Barra Grande, Cerro da Lua até o 
Colégio de Barra Grande (manhã; ida t,J~ SI) :1~ 1 VOu e volta). .. 

2 Prestação de serviço de transporte 23.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Linha Turra, Lajeado 
Lambari até o Colégio de Barra 

C(.l(F 10 ] (ot;;; Grande (tarde; ida e volta). 
TOTAL 2-? I.j '-I yr p. De: 

LOTE: 6 
Item Objeto D Quant. Unido ~. Preço Preço 

"!l1@ ,;" m,ãximo máximo 
, ~unitário total 

1 Prestação de serviço de transporte 40.000 Km 
3 

O:2Jo 



• 

TOTAL 
TOTAL GERAL 

VALOR TOTAL: R$2/:J3 S' oly:oo 
VALIDADE DA PROPOSTA: 0~ dA~ 

tttt, "_'1, $1" • e.". GtIMt 
:!!750.000 p. to • para!!!J 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N°76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande - KM 45 - Coxilha Alta - 
Santa Cecília - Santa Terezinha 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas, (manhã; ida e volta); 
Barra Grande - São José do Barr 
Grande - Nelson Scherer /próximo ao 
Lajeado Lambari - Cerro da Lua - 
Barra Grande (tarde; ida e volta). 

'-1 

2 Prestação de serviço de transporte 18.000 
escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande - Coxilha Alta - Santa Cecíli 
Linha Binsfeld - Linha Bonifácio 

(manhã e tarde ida e volta). 

Prestação de serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: Cidade 

passando no Bairros: Jardim 
Floresta, Sol Nascente, João Zacco, 
Esperança, passando em frente 
todas as escolas (manhã; ida e volta). 
Coxilha Alta - Linha Bonifácio, Sant 
Cecilia até o Barra Grande (tarde; id 
e volta). 

08S: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do 
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos 
preferenclalmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa. 
DEVERAO SER ASSINADAS TODAS AS PAGINAS. 

'és.164.488IOOO1-79' ~ 
• . ~~t>. ?~ 

NIL o. DALUPORTA A~NATURA COM CARIMBO 
06.164.48810001-791 

4 

NILSON DAUAPORTA 

________________________________ ~~ __ ~~~ ~_. __ 6~ 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N°76.460.526jOOOl-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

PROPOSTA DE PRECOS 
EMPRESA: ell!,e_JU - Cf,.Zi.d;L3Y ~ Ct i 4. LtDA 
ENDEREÇO: 0a.2l..llQ ~~ 
CNPJ: Q 'b~ O15.u65/:po 1- 1 a, 
CIDADE: -f."""~:4z...:lo4o~~:::.Jo:::::~UL_~:;....._---- ESTADO: PR 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
estudantes residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas da 
cidade e escolas nuclearizadas, conforme rotas e necessidade abaixo a resentadas: 
LOTE: 1 

Km 
4 

Quant. Unido Preço 
máximo 
uni~ 

Prestação de serviço de transporte 49.600 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Linha Martinello jBlodoff - 

Linha Peretti - São Marcos I - São 
Marcos 11 - Sagrada Família (manhã e 
tarde; com chegada no colégio antes 
do início da. aula e retorno após o 
término da aula, na parte da manhã 
e na parte da tarde). Mínimo 32 
lugares 

2 

Preço 
máximo 
total 

Km Prestação de serviço de transporte 14.000 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Barra Grande (tarde; com 

chegada antes do início das aulas 
espertinas e retomo após o término 
da aula vespertina). Mínimo 32 
lugares 

3 Prestação de serviço de transporte 34.400 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Lajeado Lambari - Barra 

Grande - São José do Barra Grande - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; com chegad 
antes do início das aulas matutinas e 
retorno após o término da aul 
matutina). Mínimo 321ugares. 4, 

4 Prestação de serviço de transporte 46.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Linha Peretti - São Marcos I 

São Marcos 11 - São Vicente - Linh 
dos Gordos -Escola de Sagrad 

1 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ N°76.460.526jOOOl-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

TOTAL 

- Linha Progresso - 
1.l.JU."'~a. - Cidade, passando em frente 

as escolas (manhã; 
antes do início das 
e retomo após o 
matu tina). Mínimo 

TOTAL 

2 

3 de serviço de transr» ....•..•. <>, 
nos seguintes trajetos: 

Centro Novo - Linha Chapadão 
escola de Centro Novo e 

- Linha Filipin - Linha 
a."",,v,," - Centro Novo (manhã e 

. Mínimo de 20 

stação de serviço de 
nos seguintes trajetos: 
- Linha do Garrafão - Laj 
- Ouro Verde - até Escola 

2 

Km 

4 
Km 

2 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N°76.460.526jOOOl-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

Valério - Cidade passando em todas 
as escolas (manhã/ meio dia cidade e 
tarde; ida e volta). 

3 Prestação de serviço de transporte 16.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 
Valério (manhã e tarde; ida e volta). 

TOTAL 

Prestação serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: Saíd 
de Sagrada Família Linh 
Primavera - Lajeado Cedro - Sagrad 
Família (manhã e tarde; ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: 
Sagrada Família - Colônia Nova 
Santa Luzia - Linha Santos Dumont - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; ida e volta). 

TOTAL 

Prestação de serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande, Lajeado Lambari, Linh 

rra, Barra Grande, São José do 
Barra Grande, Cerro da Lua até o 
Colégio de Barra Grande (manhã; id 
e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande, Linha Turra, Lajeado 
Lambari até o Colégio de Barra 
Grande (tarde; ida e volta). 

TOTAL 

1 Prestação de serviço de transporte 40.000 Km 
3 



• MUNICIPIO DE PLANALTO 
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escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande - KM 45 - Coxilha Alta - 
Santa Cecília - Santa Terezinha 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas, (manhã; ida e volta); 
Barra Grande - São José do Barr 
Grande - Nelson Scherer /próximo ao 
Lajeado Lambari - Cerro da Lua - 
Barra Grande (tarde; ida e volta). o 

2 Prestação de serviço de transporte 18.000 KM 
escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande - Coxilha Alta - Santa Cecíli 
Linha Binsfe1d - Linha Bonifácio 

(manhã e tarde ida e volta). Lf; b 8 
TOTAL 

Prestação de serviço de transporte 52.000 
escolar nos seguintes trajetos: Cidade 

passando no Bairros: Jardim 
Floresta, Sol Nascente, João Zacco, 
Esperança, passando em frente 
todas as escolas (manhã; ida e volta). 
Coxilha Alta - Linha Bonifácio, Sant 
Cecilia até o Barra Grande (tarde; id 
e volta). 

TOTAL 
TOTAL GERAL 

VALOR TOTAL: R$_~ 5'1 '1.6LOb7a2 
VALIDADE DA PROPOSTA: t..O ~ 
DATA: .{/_ &(... 2tJ~g 
08S: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do 
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos 
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa. 
DEVERAO SER ASSINADAS TODAS AS PAGINAS. 

IOs. 015. 065/0001-121 
RA1W-q~K/~ 

ASSINATURA COM CARIMBO NERI STADTLOBER 
& elA. LTOA 

RUA PRINCIPAL. SIN 4 
LINHA BARRA GRANDE , L 86750-000 PLANALTO PR --I 

031 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N°76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

PROPOSTA DE PRECOS 
EMPRESA: B.u.cW> íuo 1nocnn.p.máfõ do PnnoaeSÚJuDc 
ENDEREÇO:Q\I;: rapOm BOI-nÚR 
CNPJ: os, 600.468/000 J- .30 

CIDADE: p..o..amDOG ESTADO: PR 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de 
estudantes residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas da 
cidade e escolas nuclearizadas, conforme rotas e necessidade abaixo a resentadas: 
LOTE: 1 

1 Prestação de serviço de transporte 49.600 
escolar nos seguintes trajetos: São 
João - Linha MartinellojBlodoff - 
Linha Peretti - São Marcos I - São 
Marcos II - Sagrada Família (manhã e 
tarde; com chegada no colégio antes 
do início da aula e retomo após o 
término da aula, na parte da manhã 
e na parte da tarde), Mínimo 32 
lugares 

Km 

4. 
2 Km Prestação de serviço de transporte 14.000 

escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Barra Grande (tarde; com 

chegada antes do início das aulas 
espertinas e retomo após o término 
da aula vespertina). Mínimo 32 
lugares 

3 Prestação de serviço de transporte 34.400 
escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Lajeado Lambari - Barra 

Grande - São José do Barra Grande - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; com chegad 
antes do início das aulas matutinas e 
retomo após o término da aul 

~ __ -+m_a_t_u_t_in_a~)_._M_í_n_im __ o_3_2_I_u~g~ar __ es_' ~r- ~ __ ~~4~.~~~~~~~~~O 
4 Prestação de serviço de transporte 46.000 Km 

escolar nos seguintes trajetos: São 
oão - Linha Peretti - São Marcos I 

São Marcos II - São Vicente - Linh 
dos Gordos -Escola de Sagrad 

Km 



TOTAL 

MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N°76.460.526jOOOl-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

1 Prestação de serviço de transporte 26.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Barra do 
Sangão - Centro Novo (manhã e 
tarde; ida e volta). Mínimo de 35 
lugares. 

2 Prestação de serviço de transporte 54.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Lajeado Muniz 
São Migue1 - São José do Liso - 

Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã e tarde; ida e 
olta). Mínimo de 35 lugares. LI. 55 

Família - Linha Progresso - Sant 
Luzia - Cidade, passando em frente 
todas as escolas (manhã; com 
chegada antes do início das aulas 
matu tinas e retorno após o término 
da aula matu tina). Mínimo 45 
lugares. 

TOTAL 

3 Prestação de serviço de transporte 43.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Saíd 
de Centro Novo - Linha Chapadão até 
a escola de Centro Novo e Linh 
Canova - Linha Filipin - Linha Três 
Passos - Centro Novo (manhã e tarde; 
ida e volta). Mínimo de 20 lugares. l./.6 

Preço 
~o 
total 

1 Prestação de serviço de transporte 52.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Trevo do Lindo - Linha São 
Paulo - Esquina São Paulo - Sant 
erezinha até São Valério (manhã e 

tarde; ida e volta). 
2 Prestação de serviço de transporte 28.000 Km 

escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 

2 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPT N°76.460.526jOOOl-16 
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Valério - Cidade passando em todas 
as escolas (manhã/ meio dia cidade e 
tarde; ida e volta). 

3 Prestação de serviço de transporte 16.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 

75.5JO,oO Valério (manhã e tarde; ida e volta). q.1~ 
TOTAL 444,J. 40Joo 

LOTE: 4 
Item -, Q9.ieto'~ :~~~;..~ U~4 ~i; P;~ 

: 
:;; . f'J,~'· .' ~; m«JQmo 

., ,~ ,i " ,. '", " r- .~U11itât.i:q ... " total 
1 Prestação de serviço de transporte 17.200 Km 

escolar nos seguintes trajetos: Saída 
de Sagrada Família - Linha 
Primavera - Lajeado Cedro - Sagrada 

4 .. 65 '19,98000 Família (manhã e tarde; ida e volta). 
2 Prestação de serviço de transporte 20.800 Km 

escolar nos seguintes trajetos: 
Sagrada Família - Colônia Nova - 
Santa Luzia - Linha Santos Dumont - 
Cidade, passando em frente a todas 

4.6~ :36.096 DO as escolas (manhã; ida e volta). 
TOTAL J -:Jb, D 16.oC 

LOTE: 5 
Item, Objeto Quant~ Unido, ~m~~ Preço 

máXimo 
" -: " urdtirlo total 

1 Prestação de serviço de transporte 29.200 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Lajeado Lambari, Linha 
[I'urra, Barra Grande, São José do 
Barra Grande, Cerro da Lua até o 
Colégio de Barra Grande (manhã; ida 

q.55 J 3d RbO.Ot. e volta). 
2 Prestação de serviço de transporte 23.000 Km 

escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Linha Turra, Lajeado 
Lambari até o Colégio de Barra 
Grande (tarde; ida e volta). 4,53 304 .. J9D 00 

TOTAL ~3=r.05DDO 
LOTE: 6 
Item Objeto Quant. Unido It. Preço Preço 

r FmáXüiio nláXiDio 
, 1'unitáiid ' tôtâl 

1 Prestação de serviço de transporte 40.000 Km 
3 
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4.10 
2 Prestação de serviço de transporte 18.000 KM 

escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande - Coxilha Alta - Santa Cecíli 
Linha Binsfeld - Linha Bonifácio 

(manhã e tarde ida e volta). 

escolar nos seguintes trajetos: Barr 
Grande - KM 45 - Coxilha Alta - 
Santa Cecília - Santa Terezinha 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas, (manhã; ida e volta); 
Barra Grande - São José do Barr 
Grande - Nelson Scherer / próximo ao 
Lajeado Lambari - Cerro da Lua - 
Barra Grande (tarde; ida e volta). 

4.'15 
TOTAL 

LOTE: 7 
Item 

1 Prestação de serviço de transporte 52.000 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Cidade 

passando no Bairros: Jardim 
Floresta, Sol Nascente, João Zacco, 
Esperança, passando em frente 
todas as escolas (manhã; ida e volta). 
Coxilha Alta - Linha Bonifácio, Sant 
Cecilia até o Barra Grande (tarde; id 
e volta). 

TOTAL 
TOTAL GERAL 

VALOR TOTAL: R$ k?60a . .13a.,OO 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 Dioo 

DATA: ,39/03 !;;'oJ8 
085: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do 
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos 
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa. 
DEVERAO SER ASSINADAS TODAS AS PAGINAS. 

4 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPl N° 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO PARANÁ 

Planalto-PR, 25 de Janeiro de 2018 

DE: Érica Tomazoni - Secretaria de Educação 

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
autorização objetivando a contratação de empresa especializada para execução do 
serviço de transporte de alunos residentes no interior do município de Planalto - PR 
até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de atender 
exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que frequentam Educação 
Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e 
Adultos, residentes no Município de Planalto para o ano letivo de 2018 e 2019" 
conforme Termo de Referência em anexo. 

o custo total estimado do objeto, importa no valor 
aproximado de R$ 2.715.778,29 (dois milhões setecentos e quinze mil 
setecentos e setenta e oito Reais e vinte e nove centavos). 

o prazo máximo para execução dos serviços, será até 31 
de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 8.666/93, desde 
que haja interesse da Administração. 

Cordialmente, 

Secretária de Educação 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPT N° 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO PARANÁ 

Planalto-PR, 26 de Janeiro de 2018 

DE: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 
contratação de empresa especializada para execução do serviço de transporte de 
alunos residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas da cidade e 
escolas nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as necessidades de 
transporte dos alunos que frequentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, residentes no Município 
de Planalto para o ano letivo de 2018 e 2019, encaminhamos: 

PARA: Secretaria de Finanças; 
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária 
para fazer frente à despesa; 

PARA: Departamento de Materiais e Compras; 
à fins de elaboração da minuta do instrumento 
convocatório da licitação; 

PARA: Departamento Jurídico; 
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada. 

Cordialmente, 

_~-f-(_vh 
INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPl N° 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO PARANÁ 

Planalto-PR, 26 de Janeiro de 2018. 

DE: Secretaria de Finanças 

PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa especializada 
para execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior do município 
de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de 
atender exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que frequentam 
Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de 
Jovens e Adultos, residentes no Município de Planalto para o ano letivo de 2018 e 
2019, expedido por Vossa Excelência nesta data, informamos a existência de previsão 
de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes 
da solicitação supra, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação 
Orçamentária: 

~~'W_%T~~.;':~~_~~~~;~'~ *"" ~*" '" ~\~C:St ~ % \t ~ \~~':{",~ Ar' •• -,,; 
~iY~~'~;~~ ':;~,,; ~~ ,~.,:: ~A,~ > ~~ ~/hpt~~/*~i*}1tID:~" "% x~~ + N' ~~~~v,,}'/ ~~*t"~;;r;:~,<~) ?~l!' .~*' 1.:, .. :>-" ".,;J:à:il 
~ > ~... ~ '",' i" A , :t" '\:<", ~ '" ~ '>" '" v «', < 1t\>!\ 1 < ' " "00> > ~' > ~i~~"'~'W~~~ ~'" t.",,, """"~"'" ~ ••• ~;i~y(~~~ ~""4~ A~ ~"""~",,,,1l1t. ,:,...' " ;01, "" "Q'o<.;~V'<~ __ """A'''~ Y»"'''';!;<''''~!\C+"'".iillt».''A~",,,,..,:t~ 

2018 940 07.121.12.361.1201.2036 103 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
2018 950 07.121.12.361.1201.2036 104 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
2018 1100 07.121.12.361.1201.2038 103 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
2018 1110 07.121.12.361.1201.2038 104 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
2018 1120 07.121.12.361.1201.2038 107 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
2018 1130 07.121.12.361.1201.2038 116 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
2018 1140 07.121.12.361.1201.2038 117 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
2018 1160 07.121.12.364.1201.2040 103 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-PR, 29 de Janeiro de 2018 

DE: INÁCIO JOSÉ WERLE 

PARA: Pregoeiro / Comissão de Licitações 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, 
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIA L, pelo 
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto à 
contratação de empresa especializada para execução do serviço de transporte de 
alunos residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas da cidade e 
escolas nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as necessidades de 
transporte dos alunos que frequentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, residentes no Município 
de Planalto para o ano letivo de 2018 e 2019, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 
17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, e o 
Decreto Municipal n," 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais. 

o Pregoeiro e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 001/2018. 

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as 
providências necessárias. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO N' ..... /2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça São 
Francisco de Assis, n° 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio José 
Werle, e o Senhor Cezar Augusto Soares, pregoeiro substituto, nomeado pela 
Portaria de n? 001/2018 de 03 de janeiro de 2018, tornam público a realização 
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, objetivando a contratação de empresa especializada para 
execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior do 
município de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas 
nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as necessidades 
de transporte dos alunos que frequentam Educação Infantil (pré-escolar), 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, 
residentes no Município de Planalto para o ano letivo de 2018 e 2019, que 
será regida pela Lei Federal de n? 10.520 de 17 de julho de 2002; LC 123/2006 
de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 
26/06/2007 suas alterações, e subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, LC 
147/2014, suas alterações e demais legislações aplicáveis, a ser executado pela 
Comissão designada pela Portaria n° 001/2018 de 03/01/2018, e nas 
condições fixadas neste edital e seus anexos. 

ABERTURA 
A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada no 
dia ..... / ..... / ..... , às ..... : ..... horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São 
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto, Estado do Paraná. 

1- DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta objetivando a 
contratação de empresa especializada para execução do serviço de transporte 
de alunos residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas 
da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as 
necessidades de transporte dos alunos que frequentam Educação Infantil (pré 
escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, 
residentes no Município de Planalto para o ano letivo de 2018 e 2019, tudo 
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conforme condições, especificações, valores e quantidades, constante no Anexo 
I (proposta de preços eletrõnica) e nos termos deste edital. 

LOTE: 1 
Línha ilflfl'%;\Wi ,~ Objeto - '" ~1,lant. 2f Unia. Jlreço ereço 

- máximo máximo 
,.. unitário total 
1 Prestação de serviço de transporte 59.900 Km 4,5878 R$274.809,22 

escolar nos seguintes trajetos: São 
João - Linha Martinello jBlodoff - 
Linha Peretti - São Marcos I - São 
Marcos II - Sagrada Família (manhã e 
tarde; com chegada no colégio antes 
do início da aula e retorno após o 
término da aula, na parte da manhã 
e tarde). 

2 Prestação de serviço de transporte 18.600 Km 4,5878 R$85.333,08 
escolar nos seguintes trajetos: São 
lJoão - Barra Grande (tarde; com 
chegada antes do início das aulas 
vespertinas e retorno após o término 
da aula vespertina). 

3 Prestação de serviço de transporte 39.200 Km 4,5878 R$ 179.841,76 
escolar nos seguintes trajetos: São 
João - Lajeado Lambari - Barra 
Grande - São José do Barra Grande - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; com chegada 
antes do início das aulas matutinas e 
retorno após o término da aula 
matutina). 

4 Prestação de serviço de transporte 49.100 Km 4,5878 R$225.260,98 
escolar nos seguintes trajetos: São 
lJoão - Linha Peretti - São Marcos 1- 
São Marcos II - São Vicente - Linha 
dos Gordos -Escola de Sagrada 
Família - Linha Progresso - Santa 
Luzia - Cidade, passando em frente a 
todas as escolas (manhã; com 
chegada antes do início das aulas 
matu tinas e retorno após o término 
da aula matutina). 

TOTAL R$765.245,04 
LOTE: 2 
Linha 8 Objeto ", Quant. Unido Preço "Preço ~ 

k máximo máximo . !li 

" unitário total 
1 Prestação de serviço de transporte 26.000 Km 4,5875 R$119.275,OO 

2 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N° 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO PARANÁ 

escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Barra do 
Sangão - Centro Novo (manhã e tarde; 
ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 54.000 Km 4,5875 R$247.725,00 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Lajeado Muniz 
r- São Miguel - São José do Liso - 
Cidade, passando em frente a todas as 
escolas (manhã e tarde; ida e volta). 

3 Prestação de serviço de transporte 47.140 Km 4,5875 R$216.254,75 
escolar nos seguintes trajetos: Saída 
de Centro Novo - Linha Chapadão até 
a escola de Centro Novo e Linha 
Canova - Linha Filipin - Linha Três 
Passos - Centro Novo (manhã e tarde; 
ida e volta). 

TOTAL R$583.254,75 
LOTE: 3 

Iri~a ~l. OBjeto Quânt.~ lJnii\l PreQo .~ 11' \j~~e~ ;fJ*lIi 
@ mãxiÍno maxuno 

li s\. $; I !li :I~ Unitário totiU,. , 
1 Prestação de serviço de transporte 52.000 Km 4,6008 R$239.241,60 

escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Trevo do Lindo - Linha São 
Paulo - Esquina São Paulo - Santa 
rrerezinha até São Valéria (manhã e 
tarde; ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 28.000 Km 4,6008 R$128.822,40 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 
Valério - Cidade passando em todas as 
escolas (manhã/ meio dia cidade e 
tarde; ida e volta). 

3 Prestação de serviço de transporte 16.000 Km 4,6008 R$73.612,80 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 
Valério (manhã e tarde; ida e volta). 

TOTAL R$441.676,80 
LOTE: 4 
'tínf:ta ' \\2'~ \%k@, ziJji "~"4'( W '" Qi Quant. Uniâ:. Preço Preço ,,!, Objeto i 

I máximo 11· máxtqó 
,.>1 

Unitário toW $' 

1 Prestação de serviço de transporte 17.200 Km 4,6781 R$80.463,32 
escolar nos seguintes trajetos: Saída 
de Sagrada Família - Linha Primavera 

3 
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f- Lajeado Cedro - Sagrada Família 
(manhã e tarde; ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 20.800 Km 4,6781 R$97.304,48 
escolar nos seguintes trajetos: Sagrada 
Família - Colônia Nova - Santa Luzia- 
Linha Santos Dumont - Cidade, 
passando em frente a todas as escolas 
(manhã; ida e volta). 

TOTAL R$177.767,80 
LOTE: 5 
Linha A }f, ~ ~ 

Objeto 
~ ~ 111 Quant; tmid., III'! Preço @Preço 

máximo" máximo 
unitário .total 

1 Prestação de serviço de transporte 29.200 Km 4,5455 R$132.728,60 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Lajeado Lambari, Linha 
Turra, Barra Grande, São José do 
Barra Grande, Cerro da Lua até o 
Colégio de Barra Grande (manhã; ida e 
volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 23.000 Km 4,5455 R$104.546,50 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Linha Turra, Lajeado Lambari 
até o Colégio de Barra Grande (tarde; 
ida e volta). 

TOTAL R$237.275,lO 
LOTE: 6 
Linha!" Objeto Quapt. Unido Preço I:; ,Pr~ 

41 !li 
. . ,',W • 

maxuno maxuno 
~ unitári~;lj fotalD 

1 Prestação de serviço de transporte 40.000 Km 4,6786 R$187.144,00 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande - KM 45 - Coxilha Alta - Santa 
Cecília - Santa Terezinha - Cidade, 
passando em frente a todas as escolas, 
(manhã; ida e volta); Barra Grande - 
São José do Barra Grande - Nelson 
Scherer Zpróximo ao Lajeado Lambari- 
Cerro da Lua - Barra Grande (tarde; 
ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 18.000 KM 4,6786 R$84.214,80 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande - Coxilha Alta - Santa Cecília - 
Linha Binsfeld - Linha Bonifácio - 
(manhã e tarde ida e volta). 

TOTAL R$271.358,80 
LOTE: 7 
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Linha ,,""" Objeto 0 Quant. Urud. Preço .Pt.eço 
máximo máximo 
unitário total 

1 Prestação de serviço de transporte 52.000 Km 4,60 R$239.200,00 
escolar nos seguintes trajetos: Cidade 
r- passando no Bairros: Jardim 
Floresta, Sol Nascente, João Zacco, 
Esperança, passando em frente a 
todas as escolas (manhã; ida e volta). 
Coxilha Alta - Linha Bonifácio, Santa 
Cecilia até o Barra Grande (tarde; ida e 
!Volta). 

TOTAL R$239.200,00 
TOTAL GERAL R$2.715.778,29 

2- DA DOTAÇÃO 
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Ministério da Educação/Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, Secretaria de Estado da Educação e 
Recursos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
OR_ç_AMENTARIAS: 
DOTAÇÕES 
Exercício da Conta da Funcional programátiéa Fonte de Natureza da ~rupo da fonte 
~espesa !cIespesa recurso despesa 
2018 940 07.121.12.361.1201.20 103 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

36 
2018 950 07.121.12.361.1201.20 104 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

36 
2018 1100 07.121.12.361.1201.20 103 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

38 
2018 1110 07.121.12.361.1201.20 104 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

38 
2018 1120 07.121.12.361.1201.20 107 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

38 
2018 1130 07.121.12.361.1201.20 116 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

38 
2018 1140 07.121.12.361.1201.20 117 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

38 
2018 1160 07.121.12.364.1201.20 103 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

40 

3- DA PARTICIPAÇÃO 

3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas 
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que satisfaçam 
as condições estabelecidas neste Edital. 
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia ..... / ..... / ..... às ..... : ..... horas 
no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados; 

5 
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envelope I contendo proposta de preços. Envelope II contendo documentos para 
habilitação, com as seguintes identificações na parte externa: 

PREGÃO PRESENCIAL N° ..... /2018 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

PREGÃO PRESENCIAL N° ..... /2018 
ENVELOPE II - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

3.4- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação: 
a) pessoa física; 
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação; 
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a 

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
e) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos 

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com 
idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme Observãncia ao 
Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal (anexo V). 
3.5 - Os licitantes devem visitar os locais (trajetos), para verificação das 
condições e dimensão do local da execução dos serviços. 
3.6 - As visitas deverão ser agendadas diretamente no Departamento de 
Educação, deste Município de Planalto com antecedência de 24 horas ao 
dia desejado, ou pelo telefone Oxx 46 3555-8132. 
3.7 - As visitas poderão ser realizadas até 48 (quarenta e oito) horas antes 
da apresentação das propostas. 
3.8 - O Departamento de Educação emitirá ATESTADO DE VISITA, que deverá 
ser anexado ao Envelope "lI" do presente Edital, em conjunto com demais 
documentos de habilitação. 
3.9 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar 
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o 
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI. 
3.10 - As empresas que tenham documentos para autenticar, conforme item 
9.2 do presente edital, deverão fazê-los com antecedência junto ao setor de 
licitações, visando dar celeridade ao certame. 

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de 
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus 
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa física 
ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de Credenciamento, 
conforme modelo do anexo lI, ou documento equivalente, outorgando poderes 

6 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N° 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO PARANÁ 

necessanos à formulação de propostas e à prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da empresa, deverá 
apresentar documentos que comprovem sua capacidade de representar a 
mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser entregue ao 
Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada em um 
terceiro envelope. 
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único 
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por 
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada. 
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento 
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta no 
certame. 
4.4 - Juntamente com o credenciamento, os documentos referentes à empresa 
que está participando devem ser anexados documentação que comprove tal 
condição. 

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de 
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data 
de abertura da sessão do Pregão. 

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO 
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no Anexo 
IV e Certidão simplificada do seu enquadramento junto a Junta Comercial 
do Estado onde se localiza a empresa licitante, expedida em no máximo 
90 (noventa) dias anteriores a data de abertura desta licitação, diretamente 
ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser enviada ainda em um 
terceiro envelope. 

7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo proponente 
ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou 
digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que 
envolverem valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste 
Edital. Deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos, discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, 
observando-se o quantitativo de cotação de quantidade e o preço máximo 
unitário e total, validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias, conforme 
descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não 
deverá ser cotado objeto que não atendam às especificações mínimas 
prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação. 
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará assumindo 
automaticamente o cumprimento de todas as condições estabelecidas na 
mesma. Todas as páginas referentes à proposta de preços devem ser 
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assinadas. Ao preencher a proposta, a empresa deve observar sua 
capacidade de atendimento ao que se pede no ANEXO VII, quanto a 
número de ônibus e capacidade de passageiros dos mesmos. 
7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo 
cotação em moeda estrangeira), limitada a 04 (quatro) casas após a vírgula, 
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe de 
Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total 
encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital. 
7.4- Na apresentação da proposta de preços pelos licitantes devem estar 
inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação 
de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham 
incidir sobre o objeto licitado; 
7.5- Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços o Anexo VII 
- descrição das linhas e percursos. veículos. motoristas. pertinente a 
execução dos serviços de transporte escolar. com cópia dos documentos 
doIs) veículo(s) em nome da empresa que serão utilizados para esta 
licitação. 
7.6 - A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotação, (conforme link: 
http:j jplanalto.pr.gov.brjuploadjdownloadsjesProposta.exe) que poderá ser 
apresentada na forma eletrônica em (CD) para alimentação do sistema de 
apuração; 
7.7- O arquivo para digitação das propostas eletrônicas (Anexo I) pode ser 
obtido através do e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br mediante o envio do 
cartão CNPJ, juntamente com a comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista da empresa. 

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de 
credenciamento dos interessados em participar do certame. 
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro fará 
divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes credenciadas 
poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se início ao 
recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de 
Habilitação". Os envelopes devem estar devidamente identificados e lacrados, 
não serão aceito envelopes que não atendam ao que se pede, sob pena de 
desclassificação da empresa que descumprir o disposto no mesmo. 
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada sua 
conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital. 
8.4- O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e 
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 
8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os 
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menores preços, subsequentes, até o máximo de três. 
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços que: 

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus 
anexos; 

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo I; 
c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele 
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e 
suas alterações; 

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e 
seus anexos. 
8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos 
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio, onde 
terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes proclamadas 
classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de 
menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor. 
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes. 
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor 
preço. 
8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas. 
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação dos 
lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja 
inabilitada, observada a ordem de classificação. 
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades cabíveis. 
8.13- Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre 
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação, 
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido melhor preço. 
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas. 
8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o 
Pregoeiro examinará o atendimento das condições de habilitação da licitante 
classificada em primeiro lugar. 
8.17 - Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será 
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital 
pelo Pregoeiro. 
8.18- Se a proponente não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente 
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examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e a 
ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR 
LOTE. 
8.20 - A empresa deverá observar durante a rodada de lances que sua 
capacidade de cumprir com o objeto está diretamente relacionada à quantidade 
de veículos e motoristas apresentados no anexo VII, que será observado pela 
Equipe de Apoio juntamente com a fase de habilitação. Em caso de não 
cumprimento com o exposto, a empresa será desclassificada dos lotes que não 
tenha condições de cumprir com o objeto solicitado. 
8.21 - Os beneficiários da Lei Complemntar n? 123/2006, caso sua 
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço de 
licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular no 
ato a sua proposta de preço para outro de menor valor caracterizando 
desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação a 
favor da empresa beneficiária da LC 123/2006. 
8.22- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a 
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC 
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais 
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas 
para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro 
lugar. 

9- DA HABILITAÇÃO 
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE 11, os seguintes 
documentos, os quais serão examinados pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio: 

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
apresentação de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos 
Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida pelo 
Ministério Da Fazenda/ Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela 
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela 
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas; 

f) Ato constitutivo: estatuto ou contrato social, suas alterações, ou 
contrato social consolidado e alterações posteriores, ou 
requerimento de empresário e demais alterações; 
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g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
h) Termo de autorização semestral destinado à condução coletiva de 

escolares expedido pelo órgão de transito, nos termos do Artigo 
136, da Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB; 

i) Certificado de Registro e Licenciamento do(s) Veículo(s) que 
realizará(ão) os Serviços do Transporte Escolar EXPEDIDO EM 
NOME DA EMPRESA; 

j) Carteira Nacional de Habilitação do(s) motorista(s), com aptidão 
para transporte escolar; 

k) Extrato de Débito do(s) Veículo(s), emitido pelo Departamento de 
Transito - DETRAN; 

1) Atestado de visita, emitido pelo Departamento de Educação de que 
a empresa realizou visita ao local da execução dos serviços; 

m) Certificado de Inspeção Veicular/Laudo de vistoria que deverá ser 
emitido por entidade credenciada pelo INMETRO e homologada 
pelo Departamento Nacional de Transito - DENATRAN, com data 
de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias; 

n) Cópia da APOLICE DE SEGURO de Responsabilidade Civil para 
passageiros transportados, com garantia única, contendo a placa 
do veículo a que se refere, sendo os seguintes valores: 
nl) - para veículos com capacidade igualou superior a 18(dezoito) 
passageiros: mínimo de R$2.742.581,14 (dois milhões setecentos e 
quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e um reais e quatorze 
centavos); 
n2) - para veículos com capacidade inferior a 18 (dezoito) 
passageiros: mínimo de R$800.000,00 (oitocentos mil reais); 
n3) - em todos os veículos, as apólices também devem prever a 
cobertura de SEGURO CONTRA TERCEIROS, com valor mínimo de 
R$100.000,00 (cem mil Reais); 

o) Declaração de Idoneidade (anexo III); 
p) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 

7° da Constituição Federal (anexo V). 
9.2 - Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em original cópia 
simples, autenticada por cartório competente, ou por servidor do Município de 
Planalto ou em publicação em órgão da imprensa oficial, e na forma de lei, e 
inclusive expedidos via internet. 
9.3 - Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente 
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante 
vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das 
licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão 
destruídos. 
9.4 - Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 
prazo não constar de lei especifica ou do próprio documento, será considerado 
o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua expedição. 
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10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
10.1- A execução dos serviços de transporte escolar de alunos será diária, nos 
dias letivos e nos itinerários determinados pela Secretaria Municipal de 
Educação, respeitando o horário de início e final das aulas. 
10.2- A contratada deverá obedecer as paradas e os horários de saídas e 
chegadas aos pontos de embarques/ desembarques, atinente as linhas e 
trajetos preestabelecidos no ato convocatório e no respectivo contrato. 
10.3- O(s) veículo(s) destinado(s) a execução do objeto deverá(ão) ser de 
propriedade(s) da empresa. 
10.4- O(s) veículo(s) deverá(ão) possuir faixa horizontal, amarela, contínua de 
40 (quarenta) centímetros de largura, envolvendo a extensão das laterais e 
traseira do veículo, a meia altura, na qual se inscreverá: "ESCOLAR". 
10.5- No caso de necessidade de manutenção ou reparos, apresentar veículo(s) 
substituto(s) nas mesmas condições previstas e imediata comunicação por 
escrito ao setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação. 
10.6- O(s) condutor(es) do(s) veículo(s) de stinado(s) ao transporte escolar 
deverá(ão) ter idade(s) superior a vinte e um anos, e ser(em) habilitado(s) 
mínimo na categoria "D". 
10.7- O(s) veículo(s) utilizado(s) no Serviço de Transporte de Escolares somente 
poderão ser dirigidos por motorista(s) legalmente habilitado(s) e devidamente 
cadastrado(s) na Secretaria Municipal de Educação. 
10.8- A Contratada para a prestação do Serviço de Transporte de Escolar 
deverá respeitar as disposições legais e regulamentares, bem como facilitar por 
todos os meios, a fiscalização da execução dos serviços pela Secretaria 
Municipal de Educação. 
10.9- Manter o(s) veículo(s) em boas condições de tráfego e em perfeitas 
condições de funcionamento, conservação, limpeza e segurança. 
10.10- O(s) veículo(s) destinado(s) a execução do transporte escolar deverão 
sofrer revisão periodicamente, para que possam assim oferecer um serviço 
satisfatório, bem como seguro e confiável aos seus usuários. 
10.11- O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do 
objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá 
exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo 
celebrado entre as partes. 
10.12- A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
10.13- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a 
execução do Contrato, documentos que comprovem estarem cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
10.14- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá 
vigência até 31/12/2019, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração. 
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11- DO VALOR MÁXIMO 
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 2.715.778,29 
(dois milhões setecentos e quinze mil setecentos e setenta e oito reais e 
vinte e nove centavos), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato 
convocatório. 

12- DAS PENALIDADES 
12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente 
e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do 
objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento 
equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, 
aplicar à empresa contratada as sançôes previstas no art. 87 da Lei n° 
8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) 
sobre o valor do contrato. 
12.3- A aplicação das sançôes administrativas não exclui a responsabilização 
do licitante por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura do Município 
de Planalto. 

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisôes d 
Pregoeiro, poderá faze-Io, manifestando sua intenção com registro da síntese 
das suas razôes, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) 
dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por escrito, 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do término do 
prazo do recorrente. 
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor 
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e 
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
13.3- Os recursos contra decisôes do Pregoeiro não terão efeitos suspensivos. 
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação do 
objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do 
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em 
jornal oficial do Município. 
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do Município 

13 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N° 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO PARANÁ 

de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da decisão em jornal 
oficial do Município. 
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro negociar 
diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço. 

15- DO PAGAMENTO 
15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-à até o 15° 
(décimo quinto) dia subsequente a execução mensal dos serviços discriminados 
na respectiva ordem de serviço, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) 
nota(s) fiscal(is). 

16 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO 
CONTRATO 
16.1- A Secretaria Municipal de Educação notificará formalmente o(s) 
Contratado(s) com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, quando do início e 
termino da prestação dos serviços de transporte escolar. 
16.2- O prazo de execução do Contrato será até 31/12/2019. 
16.3- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2019. 
16.4- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser 
prorrogado por igual período, deste que haja interesse da administração, nos 
termos do Artigo 57, Inciso lI, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

17 - DOS ANEXOS DO EDITAL 
17.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do 
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades. 
17.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, 
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos: 

a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações; 
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação; 
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observãncia ao Disposto do Inciso 

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal; 
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP; 
g) Anexo VII - Modelo descritivo das linhas e percursos, veículos, 

motoristas, pertinente a execução dos serviços de transporte escolar; 
h) Minuta de Contrato. 
i) Termo de Referência. 

18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrario. 
18.2- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por 
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ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer por 
escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes 
aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório. 
18.3- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar 
omissões puramente formais, desde que não reste infringido o principio da 
vinculação ao instrumento convocatório. 
18.4- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público 
de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela 
equipe de apoio e representantes credenciados presentes. 
18.5- A licitação não implica da obrigatoriedade da execução dos serviços por 
parte da Prefeitura do Município de Planalto. Até a entrega do empenho, 
poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização 
ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante 
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior 
ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou 
capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
18.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita 
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de 
Planalto, na Praça Sâo Francisco de Assis, n? 1583, Centro - CEP 85.750.000 - 
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11 :30 e das 13:30 às 17:30 
horas, na sala de licitações. 
18.7- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante 
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é 
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber 
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Planalto-PR, de de . 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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MINUT A DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE ESCOLAR N° ... /2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° .... /2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de 
direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n? 1583, inscrito no 
CNPJ n" 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito 
Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e 
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado 
do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n" 5.846.233-0 e do CPF /MF sob n? 
815.418.219-04. 

CONTRATADA: , devidamente inscrita 
no CNPJ sob n.? , com sede à , N° , 
na Cidade de , neste ato representado pelo Administrador(a) o 
Sr(a). . , brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n." 
........................................... , e do CPF sob n.? , residente e domiciliado(a), 
na Cidade de . 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO DO CONTRATO 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa 

especializada para execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior 
do município de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o 
objetivo de atender exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que 
frequentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
Educação de Jovens e Adultos, residentes no Município de Planalto para o ano letivo de 
2018 e 2019, tudo conforme a se Ir: 
LOTE 01: Disponibilizar para execução dos serviços 03 (três) veículos com capacidade 
mínima: de 1 veículo de 35 (trinta e cinco) lugares e 2 veículos de 45 (quarenta e cinco) 
lugares. 
VEÍCULO 01: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: _ 
NOME DO CONDUTOR:--::::--- _ 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA. _ 

VEÍCULO 02: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: _ 
NOME DO CONDUTOR:-----=:--- _ 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA. _ 
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VEICULO 03: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 
LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 

01 59.900 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km São João - Linha Martinello / Blodoff - Linha Peretti - São Marcos I 

- São Marcos II - Sagrada Família (manhã e tarde; com chegada no 
colégio antes do início da aula e retorno após o término da aula, na 
parte da manhã e na parte da tarde). 

02 18.600 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km São João - Barra Grande (tarde; com chegada antes do início das 

aulas vespertinas e retorno após o término da aula vespertina). 
03 39.200 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 

Km São João - Lajeado Lambari - Barra Grande - São José do Barra 
Grande - Cidade, passando em frente a todas as escolas (manhã; 
com chegada antes do início das aulas matutinas e retorno após o 
término da aula matutina). 

04 49.100 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km São João - Linha Peretti - São Marcos I - São Marcos II - São 

Vicente - Linha dos Gordos -Escola de Sagrada Família - Linha 
Progresso - Santa Luzia - Cidade, passando em frente a todas as 
escolas (manhã; com chegada antes do início das aulas matutinas e 
retorno após o término da aula matutina). 

LOTE 02: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 37 (trinta e sete) lugares para a linha 1, 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 52 (cinquenta e dois) lugares para a linha 02 e 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 26 (vinte e seis) lugares para a linha 03. 

VEÍCULO 01: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

VEÍCULO 02: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

VEÍCULO 03: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 
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LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 26.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 

Km Centro Novo - Linha Sangão - Barra do Sangão - Centro Novo 
(manhã e tarde; ida e volta). 

02 54.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km Centro Novo - Linha Sangão - Lajeado Muniz - São Miguel - São 

José do Liso - Cidade, passando em frente a todas as escolas 
(manhã e tarde; ida e volta). 

03 47.140 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km Saída de Centro Novo - Linha Chapadão até a escola de Centro 

Novo e Linha Canova - Linha Filipin - Linha Três Passos - Centro 
Novo (manhã e tarde; ida e volta). 

LOTE 03: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 40 (quarenta) lugares e 01 (um) veículo com capacidade mínima de 45 
(quarenta e cinco) lugares. 
VEÍCULO 01: 
N° RENA VAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

VEÍCULO 02: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 
LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 

01 52.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km São Valério - Trevo do Lindo - Linha São Paulo - Esquina São 

Paulo - Santa Terezinha até São Valério (manhã e tarde; ida e 
volta). 

02 28.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km São Valério - Linha do Garrafão - Lajeado Mirim - Ouro Verde - 

até Escola São Valério - Cidade passando em todas as escolas 
_(manhã/meio dia cidade e tarde; ida e volta). 

03 16.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km São Valério - Linha do Garrafão - Lajeado Mirim - Ouro Verde - 

até Escola São Valério (manhã e tarde; ida e volta). 

LOTE 04: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 45 (quarenta e cinco) lugares. 
VEÍCULO 01: 
N° RENA VAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
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NUMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 17.200 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 

Km Saída de Sagrada Família - Linha Primavera - Lajeado Cedro - 
Sagrada Família (manhã e tarde; ida e volta). 

02 20.800 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km Sagrada Família - Colônia Nova - Santa Luzia - Linha Santos 

Dumont - Cidade, passando em frente a todas as escolas (manhã; 
ida e volta). 

LOTE 05: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 24 (vinte e quatro) lugares. 
VEÍCULO 01: 
N°RENAVANDO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 29.200 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 

Km Barra Grande, Lajeado Lambari, Linha Turra, Barra Grande, São 
José do Barra Grande, Cerro da Lua até o Colégio de Barra Grande 
(manhã; ida e volta). 

02 23.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km Barra Grande, Linha Turra, Lajeado Lambari até o Colégio de Barra 

Grande (tarde; ida e volta). 

LOTE 06: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 38 (trinta e oito) lugares e 01 (um) veículo com capacidade mínima de 21 
(vinte e um) lugares. 
VEÍCULO 01: 
N° RENAVANDO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 40.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 

Km Barra Grande - KM 45 - Coxilha Alta - Santa Cecília - Santa 
Terezinha - Cidade, passando em frente a todas as escolas, (manhã; 
ida e volta); Barra Grande - São José do Barra Grande - Nelson 
Scherer / próximo ao Lajeado Lambari - Cerro da Lua - Barra 
Grande (tarde; ida e volta). 

02 18.000 Km Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
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Barra Grande - Coxilha Alta - Santa Cecília - Linha Binsfeld - 
Linha Bonifácio - _(manhã e tarde ida e volta). 

LOTE 07: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 40 (quarenta) lugares. 
VEÍCULO 01: 
N° RENA VAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 
LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 

01 52.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km Cidade - passando no Bairros: Jardim Floresta, Sol Nascente, João 

Zacco, Esperança, passando em frente a todas as escolas (manhã; 
ida e volta). Coxilha Alta - Linha Bonifácio, Santa Cecilia até o 
Barra Grande (tarde; ida e volta). 

LOTE: 1 
Unha Objeto Quant. Unid. Preço Preço 

;::' E", máximo máximo 
unitário total 

1 Prestação de serviço de transporte 59.900 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: São 
João - Linha MartinellojBlodoff - 
Linha Peretti - São Marcos I - São 
Marcos II - Sagrada Família 
(manhã e tarde; com chegada no 
colégio antes do início da aula e 
retorno após o término da aula, na 
parte da manhã e tarde). 

2 Prestação de serviço de transporte 18.600 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: São 
~oão - Barra Grande (tarde; com 
chegada antes do início das aulas 
vespertinas e retomo após o 
término da aula vespertina). 

3 Prestação de serviço de transporte 39.200 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: São 
João - Lajeado Lambari - Barra 
Grande - São José do Barra 
Grande - Cidade, passando em 
frente a todas as escolas (manhã; 
com chegada antes do início das 
aulas matutinas e retomo após o 
término da aula matutina). 

4 Prestação de serviço de transporte 49.100 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: São 
~oão - Linha Peretti - São Marcos I 
I- São Marcos II - São Vicente - 
Linha dos Gordos -Escola de 
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Sagrada Família - Linha Progresso 
,_ Santa Luzia - Cidade, passando 
em frente a todas as escolas 
(manhã; com chegada antes do 
início das aulas matutinas e 
retorno após o término da aula 
matutina). 

TOTAL R$ 
LOTE: 2 
Linha Objeto w" ~ 11 Quant. Unia. . Preço Pr~ço 

mãximo mâximo 
unitário total 

1 Prestação de serviço de transporte 26.000 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: 
Centro Novo - Linha Sangão - Barra 
do Sangão - Centro Novo (manhã e 
tarde; ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 54.000 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: 
Centro Novo - Linha Sangão - 
Lajeado Muniz - São Miguel - São 
lJosé do Liso - Cidade, passando em 
frente a todas as escolas (manhã e 
tarde; ida e volta). 

3 Prestação de serviço de transporte 47.140 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: Saída 
de Centro Novo - Linha Chapadão 
até a escola de Centro Novo e Linha 
Canova - Linha Filipin - Linha Trés 
Passos - Centro Novo (manhã e 
tarde; ida e volta). 

TOTAL R$ 
LOTE: 3 
Linha &! Objeto Quant. Unido Preço -Preço >1 ""''tJ 

máximo máximo 
unitário \1, total 

1 Prestação de serviço de transporte 52.000 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Trevo do Lindo - Linha São 
Paulo - Esquina São Paulo - Santa 
Terezinha até São Valério (manhã e 
tarde; ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 28.000 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - 
Lajeado Mirim - Ouro Verde - até 
Escola São Valério - Cidade 
passando em todas as escolas 
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(manhã/ meio dia cidade e tarde; 
ida e volta). 

3 Prestação de serviço de transporte 16.000 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - 
Lajeado Mirim - Ouro Verde - até 
Escola São Valério (manhã e tarde; 
ida e volta). 

TOTAL R$ 
LOTE: 4 
Linha li! Objeto 

> 

Quant. Unido Preço Preço 
ç máximo máximo 

» unitário total 
1 Prestação de serviço de transporte 17.200 Km R$ 

escolar nos seguintes trajetos: Saída 
de Sagrada Família - Linha 
Primavera - Lajeado Cedro - 
Sagrada Família (manhã e tarde; ida 
e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 20.800 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: 
Sagrada Família - Colônia Nova - 
Santa Luzia - Linha Santos Dumont 
- Cidade, passando em frente a 
todas as escolas (manhã; ida e 
volta). 

TOTAL R$ 
LOTE: 5 
Linha Objeto Quant. Unido Preço Preço 

máximo mâximo 
unitário "total 

1 Prestação de serviço de transporte 29.200 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Lajeado Lambari, Linha 
rrurra, Barra Grande, São José do 
Barra Grande, Cerro da Lua até o 
Colégio de Barra Grande (manhã; 
ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 23.000 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Linha Turra, Lajeado 
Lambari até o Colégio de Barra 
Grande (tarde; ida e volta). 

TOTAL R$ 
LOTE: 6 
Linha Objeto 

'> "'" Quant. Unido Preço Preço '. 
máximo máximo 
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- 
ill' •• !l I •• \~ unitário total ; .. 

1 Prestação de serviço de transporte 40.000 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande - KM 45 - Coxilha Alta - 
Santa Cecília - Santa Terezinha - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas, (manhã; ida e volta); 
Barra Grande - São José do Barra 
Grande - Nelson Scherer / próximo 
ao Lajeado Lambari - Cerro da Lua- 
Barra Grande (tarde; ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 18.000 KM R$ 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande - Coxilha Alta - Santa 
Cecília - Linha Binsfeld - Linha 
Bonifácio - (manhã e tarde ida e 
volta). 

TOTAL R$ 
LOTE: 7 
Linha Objeto 

, 
Quant. Unido Preço Preço 

máximo máximo 
unitário total 

1 Prestação de serviço de transporte 52.000 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: 
Cidade - passando no Bairros: 
~ardim Floresta, Sol Nascente, João 
Zacco, Esperança, passando em 
frente a todas as escolas (manhã; 
ida e volta). Coxilha Alta - Linha 
Bonifácio, Santa Cecilia até o Barra 
Grande (tarde; ida e volta). 

TOTAL R$ 
TOTAL GERAL R$ 

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual, 
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições 
expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL n? 005/2018, juntamente com seus anexos e 
a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ ( ). Daqui por diante 
denominado VALOR CONTRATUAL. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA FORMA DE PAGAMENTOS 
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Os pagamentos serão efetuados em até 15 ( quinze) dias subseqüente a 
execução mensal dos serviços discriminados na respectiva ordem de serviço, e mediante 
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is). 

Parágrafo Único 
Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 

recursos financeiros oriundos do Ministério da Educação/Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, Secretaria de Estado da Educação e Recursos do 
M .,. d PI lt P . t d . t DOT AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS urucrpio e ana o. rovenlen e as segum es 
DOTAÇÕES 
Exercício Contada ~uncional Fonte de Natureza da Grupo da 
da despesa despesa tprogramática recurso ~espe8!l fonte 
2018 940 07.121.12.361.1201.203 103 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

6 
2018 950 07.121.12.361.1201.203 104 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

6 
2018 1100 07.121.12.361.1201.203 103 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

8 
2018 1110 07.121.12.361.1201.203 104 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

8 
2018 1120 07.121.12.361.1201.203 107 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

8 
2018 1130 07.121.12.361.1201.203 116 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

8 
2018 1140 07.121.12.361.1201.203 117 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

8 
2018 1160 07.121.12.364.1201.204 103 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 

O 

CLÁUSULA QUARTA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o 

objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e prazo convencionados. 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do 

Contrato. 
c) Cabe à CONTRATANTE, a seu critério e através de funcionários ou de 

pessoas previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços 
contratados e do comportamento do pessoal da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
b) Respeitar as disposições legais e regulamentares, bem como facilitar 

por todos os meios, a fiscalização da execução dos serviços pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

c) Apresentar semestral o comprovante da revisão dos veículos nos 
termos do Artigo 136, da Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro 
- CTB, comprometendo-se a sanar as irregularidades, caso surjam, no 
prazo estipulado pelo órgão competente, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis (art. 230 do CTB); 

d) Executar o serviço de transporte escolar de alunos diariamente, nos 
dias letivos e nos itinerários determinados pela Secretaria Municipal de 
Educação, respeitando o horário de início e final das aulas. 

e) Obedecer rigorosamente as paradas e os horários de saídas e chegadas 
aos pontos de embarques/ desembarques, atinente as linhas e trajetos 
preestabelecidos no ato convocatório e no respectivo contrato. 

f) O(s) veículo(s) deverá(ão) possuir faixa horizontal, amarela, contínua 
de 40 (quarenta) centímetros de largura, envolvendo a extensão das 
laterais e traseira do veículo, a meia altura, na qual se inscreverá: 
"ESCOLAR" . 

g) No caso de necessidade de manutenção ou reparos, apresentar 
veículo(s) substituto(s) nas mesmas condições previstas e imediata 
comunicação por escrito ao setor de transporte da Secretaria Municipal 
de Educação. 

h) O(s) condutor(s) do(s) veículo(s) destinado(s) ao transporte escolar 
deverá(ão) ter idade(s) superior a vinte e um anos, e ser(em) 
habilitado(s) na categoria mínima "D". 

i) A contratada não poderá efetuar o transporte remunerado de 
passageiros, com outra finalidade que o previsto neste instrumento; 

j) O(s) veículo(s) utilizado(s) no Serviço de Transporte de Escolares 
somente poderá(ão) ser dirigido(s) por motorista(s) legalmente 
habilitado(s) e devidamente cadastrado(s) na Secretaria Municipal de 
Educação. 

k) Manter o(s) veículo(s) em boas condições de tráfego e em perfeitas 
condições de funcionamento, conservação, limpeza e segurança. 

1) O(s) veículo(s) destinado(s) a execução do transporte escolar deverá 
(ão) sofrer revisão periodicamente, para que possa assim oferecer um 
serviço satisfatório, bem como seguro e confiável aos seus usuários. 

m) A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou 
supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões 
resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
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n) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
decorrentes. 

o) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

p) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor 
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

CLÁUSULA QUINTA 
DA CESSÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma 

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e 
anuência expressa da Contratante. 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 

Parágrafo Primeiro - A contratada quando ensejar o retardamento da 
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato e pelo 
descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual 
que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o Município de 
Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as 
sanções previstas no art. 87 da Lei n" 8.666/93, sendo que em caso de multa esta 
corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DA RESCISÃO 
Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado 

o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos 

serviços/ objeto contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à 

Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
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transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
que afetem a boa execução do presente Contrato; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de 
seus superiores; 

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento 
Público; 

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste Contrato. 
Parágrafo Primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso 
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n°. 
8.666/93. 
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da 

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n". 
8.666/93. 

CLÁUSULA OIT A V A 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2019. 
CLÁUSULA NONA 
DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS 
O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser 

prorrogado por igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do 
Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com 

base na legislação em vigor. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 

deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-PR. Não obstante qualquer 
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um 
representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras 
medidas em direito permitidas. 
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Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza efeitos 
legais. 

Planalto-Pr de de . 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 

5~ 
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EDITAL DE LICITAÇÃO Ir007/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

v 

o Município de Planalto, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juridica - CNPJ, sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede na Praça São 
Francisco de Assis, n? 1583, por seu Prefeito Municipal, Senhor Inácio José 
Werle, e o Senhor Cezar Augusto Soares, pregoeiro substituto, nomeado pela 
Portaria de n" 001/2018 de 03 de janeiro de 2018, tornam público a realização 
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, objetivando a contratação de empresa especializada para 
execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior do 
município de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas 
nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as necessidades 
de transporte dos alunos que frequentam Educação Infantil (pré-escolar), 
Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, 
residentes no Município de Planalto para o ano letivo de 2018 e 2019, que 
será regida pela Lei Federal de n? 10.520 de 17 de julho de 2002; LC 123/2006 
de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal de n? 2727/2007 de 
26/06/2007 suas alterações, e subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, LC 
147/2014, suas alterações e demais legislações aplicáveis, a ser executado pela 
Comissão designada pela Portaria n? 001/2018 de 03/01/2018, e nas 
condições fixadas neste edital e seus anexos. 

ABERTURA 
A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada no 
dia 15/02/2018, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto, com endereço na Praça São 
Francisco de Assis, 1583 - Centro, Planalto, Estado do Paraná. 

1- DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta objetivando a 
contratação de empresa especializada para execução do serviço de transporte 
de alunos residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas 
da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as 
necessidades de transporte dos alunos que frequentam Educação Infantil (pré 
escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, 
residentes no Município de Planalto para o ano letivo de 2018 e 2019, tudo 
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conforme condições, especificações, valores e quantidades, constante no Anexo 
I (proposta de preços eletrônica) e nos termos deste edital. 

LOTE: 1 
Linha 

, Objetó < Quant. Unido Preço Preço'" .. 

, ... : .. , ~o ~ 
"" '.,', ,,"'~jc','.'" C;::;; .: J,., .. <: .. '." ", , ', ltíhitário I ' .. ' " .> _uQ:-< :," 

1 Prestação de serviço de transporte 59.900 Km 4,5878 R$274.809,22 
escolar nos seguintes trajetos: São 
~oão - Linha Martinello /Blodoff - 
Linha Peretti - São Marcos I - São 
Marcos 11 - Sagrada Família (manhã e 
tarde; com chegada no colégio antes 
do início da aula e retorno após o 
término da aula, na parte da manhã 
e tarde). 

2 Prestação de serviço de transporte 18.600 Km 4,5878 R$85.333,08 
escolar nos seguintes trajetos: São 
~oão - Barra Grande (tarde; com 
chegada antes do início das aulas 
vespertinas e retorno após o término 
da aula vespertina). 

3 Prestação de serviço de transporte 39.200 Km 4,5878 R$ 179.841,76 
escolar nos seguintes trajetos: São 
João - Lajeado Lambari - Barra 
Grande - São José do Barra Grande - 
Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; com chegada 
antes do início das aulas matutinas e 
retomo após o término da aula 
matutina). 

4 Prestação de serviço de transporte 49.100 Km 4,5878 R$225.260,98 
escolar nos seguintes trajetos: São 
~ oão - Linha Peretti - São Marcos I - 
São Marcos 11 - São Vicente - Linha 
dos Gordos -Escola de Sagrada 
Família - Linha Progresso - Santa 
Luzia - Cidade, passando em frente a 
todas as escolas (manhã; com 
chegada antes do início das aulas 
matutinas e retomo após o término 
da aula matutina). 

TOTAL R$765.245,04 
LOTE: 2 
Linha Objeto Quant. Unido Prew ~,:, 

mãx:imo I, ~lXto 
:.< "", ,': .... .'. '1 b i, " '.':1.:' ,. unitérió ·,;total 

1 Prestação de serviço de transporte 26.000 Km 4,5875 R$119.275,OO 

2 
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escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Barra do 
Sangão - Centro Novo (manhã e tarde; 
ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 54.000 Km 4,5875 R$247.725,00 
escolar nos seguintes trajetos: Centro 
Novo - Linha Sangão - Lajeado Muniz 
I- São Miguel - São José do Liso - 
Cidade, passando em frente a todas as 
escolas (manhã e tarde; ida e volta). 

3 Prestação de serviço de transporte 47.140 Km 4,5875 R$216.254,75 
escolar nos seguintes trajetos: Saída 
de Centro Novo - Linha Chapadão até 
a escola de Centro Novo e Linha 
Canova - Linha Filipin - Linha Três 
Passos - Centro Novo (manhã e tarde; 
ida e volta). 

TOTAL R$583.254,75 
LOTE: 3 
Linha Objetó Quant. Unido PreÇ<> v , •.•. 

""J 

~\ ,,' ;::ik',',; ,t, 

máxiino,: Jr~~l/~ t;,,;' '; " '.' ,. ';;j, .,\ ~, '," umtátio'; <, .' 

1 Prestação de serviço de transporte 52.000 Km 4,6008 R$239.241,60 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Trevo do Lindo - Linha São 
Paulo - Esquina São Paulo - Santa 
[I'erezinha. até São Valério (manhã e 
tarde; ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 28.000 Km 4,6008 R$128.822,40 
escolar nos seguintes trajetos: São 
[Valério - Linha do Garrafão - Lajeado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 
~ alério - Cidade passando em todas as 
escolas (manhã/ meio dia cidade e 
tarde; ida e volta). 

3 Prestação de serviço de transporte 16.000 Km 4,6008 R$73.612,80 
escolar nos seguintes trajetos: São 
Valério - Linha do Garrafão - Lajeado 
Mirim - Ouro Verde - até Escola São 
Valério (manhã e tarde; ida e volta). 

TOTAL R$441.676,80 
LOTE: 4 
Linha Objeto. Quant. Unido Preço ~ máxim.o mSXJmo 

u.nitário total 
1 Prestação de serviço de transporte 17.200 Km 4,6781 R$80.463,32 

escolar nos seguintes trajetos: Saída 
de Sagrada Família - Linha Primavera 

3 
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I- Lajeado Cedro - Sagrada Família 
(manhã e tarde; ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 20.800 Km 4,6781 R$97.304,48 
escolar nos seguintes trajetos: Sagrada 
Família - Colônia Nova - Santa Luzia- 
Linha Santos Dumont - Cidade, 
passando em frente a todas as escolas 
(manhã; ida e volta). 

TOTAL R$177.767,80 
LOTE: 5 
Linha Objeto Quant. Unido Preço ~ 

q"âximo mâximo 
,> ,:', "·'.-"e,'\' , . ',' f " unitâ,tio 'total ~ 

1 Prestação de serviço de transporte 29.200 Km 4,5455 R$132.728,60 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Lajeado Lambari, Linha 
rrurra, Barra Grande, São José do 
Barra Grande, Cerro da Lua até o 
Colégio de Barra Grande (manhã; ida e 
volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 23.000 Km 4,5455 R$104.546,50 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Linha Turra, Lajeado Lambari 
até o Colégio de Barra Grande (tarde; 
ida e volta). 

TOTAL R$237.275,lO 
LOTE: 6 
Linha Objeto Quant. Unido i. Preço I' Preço 

mâXinio iná:í:1mo 
c-: '-':" :: ,e, 1,<... " 

=: .ii'~. 
1/ «('>'~ : ; '" ·i 

1 Prestação de serviço de transporte 40.000 Km 4,6786 R$187.144,00 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande - KM 45 - Coxilha Alta - Santa 
Cecília - Santa Terezinha - Cidade, 
passando em frente a todas as escolas, 
(manhã; ida e volta); Barra Grande - 
São José do Barra Grande - Nelson 
Scherer Zpróximo ao Lajeado Lambari- 
Cerro da Lua - Barra Grande (tarde; 
ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 18.000 KM 4,6786 R$84.214,80 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande - Coxilha Alta - Santa Cecília- 
Linha Binsfeld - Linha Bonifácio - 
(manhã e tarde ida e volta). 

TOTAL R$271.358,80 
LOTE: 7 

0+0 
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1 Prestação de serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: Cidade 

passando no Bairros: Jardim 
Floresta, Sol Nascente, João Zacco, 
Esperança, passando em frente 
todas as escolas (manhã; ida e volta). 
Coxilha Alta - Linha Bonifácio, Sant 
Cecilia até o Barra Grande (tarde; ida e 
volta). 

R$2.715.778,29 
TOTAL R$239.200,OO 

TOTAL GERAL 

2- DA DOTAÇÃO 
2.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Ministério da Educação/Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, Secretaria de Estado da Educação e 
Recursos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 

.121.12.361.1201.20 104 

.121.12.361.1201.20 103 .3.90.33.00.00 

.121.12.361.1201.20 104 .3.90.33.00.00 

.121.12.361.1201.20 107 .3.90.33.00.00 
8 

1130 .121.12.361.1201.20 116 .3.90.33.00.00 

1140 117 .3.90.33.00.00 

1160 103 3.90.33.00.00 

3- DA PARTICIPAÇÃO 

3.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas 
com o ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída e que satisfaçam 
as condições estabelecidas neste Edital. 
3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 15/02/2018 às 09:00 horas 
no Departamento de Licitações desta Prefeitura 02 envelopes lacrados; 

5 
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envelope I contendo proposta de preços. Envelope 11 contendo documentos para 
habilitação, com as seguintes identificações na parte extema: 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 
ENVELOPE 11 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (nome da empresa) 

3.4- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação: 
a) pessoa física; 
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação; 
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a 

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
e) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito anos 

efetuando trabalho notumo, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com 
idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme Observãncia ao 
Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal (anexo V). 
3.5 - Os licitantes devem visitar os locais (trajetos), para verificação das 
condições e dimensão do local da execução dos serviços. 
3.6 - As visitas deverão ser agendadas diretamente no Departamento de 
Educação, deste Município de Planalto com antecedência de 24 horas ao 
dia desejado, ou pelo telefone Oxx 463555-8132. 
3.7 - As visitas poderão ser realizadas até 48 (quarenta e oito) horas antes 
da apresentação das propostas. 
3.8 - O Departamento de Educação emitirá ATESTADO DE VISITA, que deverá 
ser anexado ao Envelope "11" do presente Edital, em conjunto com demais 
documentos de habilitação. 
3.9 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar 
declaração de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o 
direito de prioridade, conforme modelo constante no anexo VI. 
3.10 - As empresas que tenham documentos para autenticar, conforme item 
9.2 do presente edital, deverão fazê-Ios com antecedência junto ao setor de 
licitações, visando dar celeridade ao certame. 

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de 
preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus 
dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa física 
ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Carta de Credenciamento, 
conforme modelo do anexo 11, ou documento equivalente, outorgando poderes 
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necessarios à formulação de propostas e à prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da empresa, deverá 
apresentar documentos que comprovem sua capacidade de representar a 
mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser entregue ao 
Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada em um 
terceiro envelope. 
4.2- Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único 
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por 
todos os atos e efeitos previsto neste edital, por sua representada. 
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento 
credencial ou ausência do representante, implicará na exclusão da proposta no 
certame. 
4.4 - Juntamente com o credenciamento, os documentos referentes à empresa 
que está participando devem ser anexados documentação que comprove tal 
condição. 

5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia e de 
impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data 
de abertura da sessão do Pregão. 

6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO 
6.1- Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo no Anexo 
IV e Certidão simplificada do seu enquadramento junto a Junta Comercial 
do Estado onde se localiza a empresa licitante, expedida em no máximo 
90 (noventa) dias anteriores a data de abertura desta licitação, diretamente 
ao Pregoeiro, no início da sessão. Poderá também ser enviada ainda em um 
terceiro envelope. 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1- A proposta de preços - envelope I, devidamente assinada pelo proponente 
ou seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou 
digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que 
envolverem valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste 
Edital. Deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste 
edital e seus anexos, discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, 
observando-se o quantitativo de cotação de quantidade e o preço máximo 
unitário e total, validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias, conforme 
descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando assim o julgamento. Não 
deverá ser cotado objeto que não atendam às especificações mínimas 
prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação. 
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços - Anexo I, o proponente estará assumindo 
automaticamente o cumprimento de todas as condições estabelecidas na 
mesma. Todas as páginas referentes à proposta de preços devem ser 
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assinadas. Ao preencher a proposta, a empresa deve observar sua 
capacidade de atendimento ao que se pede no ANEXO VII, quanto a 
número de ônibus e capacidade de passageiros dos mesmos. 
7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo 
cotação em moeda estrangeira), limitada a 04 (quatro) casas após a vírgula, 
sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe de 
Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total 
encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital. 
7.4- Na apresentação da proposta de preços pelos licitantes devem estar 
inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta 
licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, prevídenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação 
de assistência técnica, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham 
incidir sobre o objeto licitado; 
7.5- Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços o Anexo VII 
- descrição das linhas e percursos. veículos. motoristas. pertinente a 
execução dos serviços de transporte escolar. com cópia dos documentos 
doIs) veículo(s) em nome da empresa que serão utilizados para esta 
licitação. 
7.6 - A Proposta de Preços, deve ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto 
cotação, (conforme link: 
http:j jplanalto.pr.gov.brjuploadjdownloadsjesProposta.exe) que poderá ser 
apresentada na forma eletrônica em (CD) para alimentação do sistema de 
apuração; 
7.7- O arquivo para digitação das propostas eletrônicas (Anexo I) pode ser 
obtido através do e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br mediante o envio do 
cartão CNPJ, juntamente com a comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista da empresa. 

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de 
credenciamento dos interessados em participar do certame. 
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro fará 
divulgação verbal dos interessados, sendo que, as proponentes credenciadas 
poderão ofertar lances durante a sessão do Pregão, dando-se início ao 
recebimento dos envelopes "proposta de Preços" e "Documentos de 
Habilitação". Os envelopes devem estar devidamente identificados e lacrados, 
não serão aceito envelopes que não atendam ao que se pede, sob pena de 
desclassificação da empresa que descumprir o disposto no mesmo. 
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada sua 
conferência, análise de sua conformidade com as exigências do Edital. 
8.4- O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e 
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 
8.4, serão classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os 
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menores preços, subsequentes, até o máximo de três. 
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços que: 

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus 
anexos; 

b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo I; 
c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, ou manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele 
incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e 
suas alterações; 

d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e 
seus anexos. 
8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos 
lances verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio, onde 
terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às licitantes proclamadas 
classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de 
menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor. 
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das 
propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes. 
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor 
preço. 
8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das 
propostas. 
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação dos 
lances verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja 
inabilitada, observada a ordem de classificação. 
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades cabíveis. 
8.13- Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre 
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação, 
hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente 
para que seja obtido melhor preço. 
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas. 
8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 
apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o 
Pregoeiro examinará o atendimento das condições de habilitação da licitante 
classificada em primeiro lugar. 
8.17 - Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será 
declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital 
pelo Pregoeiro. 
8.18- Se a proponente não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro 
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente 
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examinará os seus documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e a 
ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua 
Equipe de Apoio levarão em consideração o critério MENOR PREÇO POR 
LOTE. 
8.20 - A empresa deverá observar durante a rodada de lances que sua 
capacidade de cumprir com o objeto está diretamente relacionada à quantidade 
de veículos e motoristas apresentados no anexo VII, que será observado pela 
Equipe de Apoio juntamente com a fase de habilitação. Em caso de não 
cumprimento com o exposto, a empresa será desclassificada dos lotes que não 
tenha condições de cumprir com o objeto solicitado. 
8.21 - Os beneficiários da Lei Complemntar n° 123/2006, caso sua 
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço de 
licitante não beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular no 
ato a sua proposta de preço para outro de menor valor caracterizando 
desempate legal. O empate do valor da proposta já decide a classificação a 
favor da empresa beneficiária da LC 123/2006. 
8.22- Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a 
proposta de preço, que se apresentaram como beneficiários da LC 
123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais 
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas 
para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro 
lugar. 

9- DA HABILITAÇÃO 
9.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE lI, os seguintes 
documentos, os quais serão examinados pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio: 

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 
apresentação de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos 
Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida pelo 
Ministério Da Fazenda/ Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela 
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela 
Secretaria de Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas; 

f) Ato constitutivo: estatuto ou contrato social, suas alterações, ou 
contrato social consolidado e alterações posteriores, ou 
requerimento de empresário e demais alterações; 
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g) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ); 
h) Termo de autorização semestral destinado à condução coletiva de 

escolares expedido pelo órgão de transito, nos termos do Artigo 
136, da Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB; 

i) Certificado de Registro e Licenciamento do(s) Veículo(s) que 
realizará(ão) os Serviços do Transporte Escolar EXPEDIDO EM 
NOME DA EMPRESA; 

j) Carteira Nacional de Habilitação do(s) motorista(s), com aptidão 
para transporte escolar; 

k) Extrato de Débito do(s) Veículo(s), emitido pelo Departamento de 
Transito - DETRAN; 

1) Atestado de visita, emitido pelo Departamento de Educação de que 
a empresa realizou visita ao local da execução dos serviços; 

m) Certificado de Inspeção Veicular/Laudo de vistoria que deverá ser 
emitido por entidade credenciada pelo INMETRO e homologada 
pelo Departamento Nacional de Transito - DENATRAN, com data 
de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias; 

n) Cópia da APOLICE DE SEGURO de Responsabilidade Civil para 
passageiros transportados, com garantia única, contendo a placa 
do veículo a que se refere, sendo os seguintes valores: 
nl) - para veículos com capacidade igual ou superior a 18(dezoito) 
passageiros: mínimo de R$2. 742.581, 14 (dois milhões setecentos e 
quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e um reais e quatorze 
centavos); 
n2) - para veículos com capacidade inferior a 18 (dezoito) 
passageiros: mínimo de R$800.000,00 (oitocentos mil reais); 
n3) - em todos os veículos, as apólices também devem prever a 
cobertura de SEGURO CONTRA TERCEIROS, com valor mínimo de 
R$100.000,00 (cem mil Reais); 

o) Declaração de Idoneidade (anexo III); 
p) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 

7° da Constituição Federal (anexo V). 
9.2 - Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados em original cópia 
simples, autenticada por cartório competente, ou por servidor do Município de 
Planalto ou em publicação em órgão da imprensa oficial, e na forma de lei, e 
inclusive expedidos via intemet. 
9.3 - Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente 
lacrados, até que seja formalizada a assinatura do contrato pela licitante 
vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das 
licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão 
destruídos. 
9.4 - Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este 
prazo não constar de lei especifica ou do próprio documento, será considerado 
o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua expedição. 
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10- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
10.1- A execução dos serviços de transporte escolar de alunos será diária, nos 
dias letivos e nos itinerários determinados pela Secretaria Municipal de 
Educação, respeitando o horário de início e final das aulas. 
10.2- A contratada deverá obedecer as paradas e os horários de saídas e 
chegadas aos pontos de embarques/desembarques, atinente as linhas e 
trajetos preestabelecidos no ato convocatório e no respectivo contrato. 
10.3- O(s) veículo(s) destinado(s) a execução do objeto deverá(ão) ser de 
propriedade(s) da empresa. 
10.4- O(s) veículo(s) deverá(ão) possuir faixa horizontal, amarela, contínua de 
40 (quarenta) centímetros de largura, envolvendo a extensão das laterais e 
traseira do veículo, a meia altura, na qual se inscreverá: "ESCOLAR". 
10.5- No caso de necessidade de manutenção ou reparos, apresentar veículo(s) 
substituto(s) nas mesmas condições previstas e imediata comunicação por 
escrito ao setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação. 
10.6- O(s) condutor(es) do(s) veículo(s) destinado(s) ao transporte escolar 
deverá(ão) ter idade(s) superior a vinte e um anos, e ser (em) habilitado(s) 
mínimo na categoria "D". 
10.7- O(s) veículo(s) utilizado(s) no Serviço de Transporte de Escolares somente 
poderão ser dirigidos por motorista(s) legalmente habilitado(s) e devidamente 
cadastrado(s) na Secretaria Municipal de Educação. 
10.8- A Contratada para a prestação do Serviço de Transporte de Escolar 
deverá respeitar as disposições legais e regulamentares, bem como facilitar por 
todos os meios, a fiscalização da execução dos serviços pela Secretaria 
Municipal de Educação. 
10.9- Manter o(s) veículo(s) em boas condições de tráfego e em perfeitas 
condições de funcionamento, conservação, limpeza e segurança. 
10.10- O(s) veículo(s) destinado(s) a execução do transporte escolar deverão 
sofrer revisão periodicamente, para que possam assim oferecer um serviço 
satisfatório, bem como seguro e confiável aos seus usuários. 
10.11- O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do 
objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá 
exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo 
celebrado entre as partes. 
10.12- A contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
10.13- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a 
execução do Contrato, documentos que comprovem estarem cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
10.14- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá 
vigência até 31/12/2019, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração. 
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11- DO VALOR MÁXIMO 
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto, é de R$ 2.715.778,29 
(dois milhões setecentos e quinze mil setecentos e setenta e oito reais e 
vinte e nove centavos), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato 
convocatório. 

12- DAS PENALIDADES 
12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente 
e pelo descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do 
objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento 
equivalente, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, 
aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n? 
8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10 (dez por cento) 
sobre o valor do contrato. 
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização 
do licitante por eventuais perdas e danos causados à Prefeitura do Município 
de Planalto. 

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões d 
Pregoeiro, poderá faze-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese 
das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) 
dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por escrito, 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do término do 
prazo do recorrente. 
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor 
recursos, ao final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e 
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos suspensivos. 
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
14.1- lnexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação do 
objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do 
resultado pelo Prefeito do Município de Planalto, publicando-se a decisão em 
jomal oficial do Município. 
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do Município 
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de Planalto a adjudicação do resultado, com publicação da decisão em jornal 
oficial do Município. 
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro negociar 
diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço. 

15- DO PAGAMENTO 
15.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15° 
(décimo quinto) dia subsequente a execução mensal dos serviços discriminados 
na respectiva ordem de serviço, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) 
nota( s) fiscal(is). 

16 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO 
CONTRATO 
16.1- A Secretaria Municipal de Educação notificará formalmente o(s) 
Contratado(s) com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, quando do início e 
termino da prestação dos serviços de transporte escolar. 
16.2- O prazo de execução do Contrato será até 31/12/2019. 
16.3- O prazo de vigência do Contrato será até 31/12/2019. 
16.4- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser 
prorrogado por igual período, deste que haja interesse da administração, nos 
termos do Artigo 57, Inciso lI, da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alterações. 

17 - DOS ANEXOS DO EDITAL 
17.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos propnos do 
proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades. 
17.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, 
constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos: 

a) Anexo I - Descrição do objeto a ser adquirido e demais informações; 
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação; 
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observãncia ao Disposto do Inciso 

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal; 
f) Anexo VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP; 
g) Anexo VII - Modelo descritivo das linhas e percursos, veículos, 

motoristas, pertinente a execução dos serviços de transporte escolar; 
h) Minuta de Contrato. 
i) Termo de Referência. 

18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrario. 
18.2- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por 
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ilegalidade de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer por 
escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes 
aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório. 
18.3- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar 
omissões puramente formais, desde que não reste infringido o principio da 
vinculação ao instrumento convocatório. 
18.4- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público 
de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela 
equipe de apoio e representantes credenciados presentes. 
18.5- A licitação não implica da obrigatoriedade da execução dos serviços por 
parte da Prefeitura do Município de Planalto. Até a entrega do empenho, 
poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização 
ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante 
tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior 
ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou 
capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
18.6- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita 
dos recursos deverão ser protocolizados junto a Prefeitura do Município de 
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, n? 1583, Centro - CEP 85.750.000- 
Planalto, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 
horas, na sala de licitações. 
18.7- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante 
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é 
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber 
notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Planalto-PR, 02 de Fevereiro de 2018. 

/(~k~V~ 
..-(NÁCIO JOSE WERLE 

Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

ANEXO 11 - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: _ 

CNPJN° _ 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO:. EST. _ 

Credenciamos o(a) Sr.(a) _ 

__________ , portador(a) da cédula de identidade sob na 
__________ e CPF sob na _ 

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL N° 007/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na 

qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a 

empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso 

e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data.L, __ /---------------/---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

ANEXO 111 - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

RAZÃO SOCIAL: _ 

CNPJN° _ 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. _ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL N° 007/2018, instaurado pelo Município de Planalto, que não 

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data~ __ /--------/---- 

NOME: 

RG/CPF 
CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

ANEXO IV DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

RAZÃO SOCIAL: _ 

CNPJN° _ 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. _ 

O representante legal da empresa. _ 

na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 

007/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito 

que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data. / / _ 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO 
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PROPONENTE: _ 

CNPJN° _ 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. _ 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018, por seu representante, 

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 

27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observància do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data. / / _ 

NOME: 

RG/CPF 
CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de 
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na 
hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

RAZÃO SOCIAL: _ 

CNPJN° _ 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. _ 

O representante legal da empresa. _ 
_______________ , na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 
007/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de 
direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data~ __ /--------/---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

ANEXO VII - Descrição das linhas e percursos, veículos, 
motoristas, pertinente a execução dos serviços de transporte 
escolar e demais Informações. 

RAZÃO SOCIAL: _ 

CNPJN° _ 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: .EST. _ 

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução do serviço 
de transporte de alunos residentes no interior do município de Planalto - 
PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de 
atender exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que 
frequentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino 
Médio, Educação de Jovens e Adultos, residentes no Município de 
Planalto. 
LOTE 01: Disponibilizar para execução dos serviços 03 (três) veículos com 
capacidade mínima: de 1 veículo de 35 (trinta e cinco) lugares e 2 veículos 
de 45 (quarenta e cinco) lugares. 
VEicULO 01: 
Ir RENAVAN DO VEicULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

VEicULO 02: 
Ir RENAVAN DO VEicULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

VEicULO 03: 
Ir RENAVAN DO VEicULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 
LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 59.900 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 

Km trajetos: São João - Linha MartinellojBlodoff - Linha Peretti 

- São Marcos I - São Marcos 11 - Sagrada Família (manhã e 
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tarde; com chegada no colégio antes do início da aula e 

retorno após o término da aula, na parte da manhã e na 

parte da tarde). 

02 18.600 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 
Krn trajetos: São João - Barra Grande (tarde; com chegada antes 

do início das aulas vespertinas e retorno após o término da 

aula vespertina). 

03 39.200 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 
Km trajetos: São João - Lajeado Lambari - Barra Grande - São 

José do Barra Grande - Cidade, passando em frente a todas 

as escolas (manhã; com chegada antes do início das aulas 

matutinas e retomo após o término da aula matutina). 

Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 

trajetos: São João - Linha Peretti - São Marcos I - São 

Marcos II - São Vicente - Linha dos Gordos -Escola de 

Sagrada Família - Linha Progresso - Santa Luzia - Cidade, 

passando em frente a todas as escolas (manhã; com chegada 

antes do início das aulas matutinas e retorno após o término 

da aula matutina). 

04 49.100 
Krn 

LOTE 02: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 37 (trinta e sete) lugares para a linha 1, 01 (um) 
veículo com capacidade mínima de 52 (cinquenta e dois) lugares para a 
linha 02 e 01 (um) veículo com capacidade mínima de 26 (vinte e seis) 
lugares para a linha 03. 

VEicULO 01: 
N' RENAVAN DO VEicULO:, QUANT. DE LUGARES: _ 
NOME DO CONDUTOR: _ 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA'-- _ 

VEicULO 02: 
N' RENAVAN DO VEicULO: QUANT. DE LUGARES: _ 
NOME DO CONDUTOR: _ 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA. _ 
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VEicULO 03: 
Ir RENAVAN DO VEicULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 
LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 26.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 

Km trajetos: Centro Novo - Linha Sangão - Barra do Sangão - 

Centro Novo (manhã e tarde; ida e volta). 

02 54.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 
Km trajetos: Centro Novo - Linha Sangão - Lajeado Muniz - São 

Miguel - São José do Liso - Cidade, passando em frente a 

todas as escolas (manhã e tarde; ida e volta). 

03 47.140 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 
Km trajetos: Saída de Cen tro Novo - Linha Chapadão até a 

escola de Centro Novo e Linha Canova - Linha Filipin - 

Linha Três Passos - Centro Novo (manhã e tarde; ida e 

volta). 

LOTE 03: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 40 (quarenta) lugares e 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 45 (quarenta e cinco) lugares. 
VEicULO 01: 
Ir RENAVAN DO VEicULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

VEicULO 02: 
Ir RENAVAN DO VEicULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 
LINHA QUANT. DISCRIMINA__QÃO 
01 52.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 

Km trajetos: São Valério - Trevo do Lindo - Linha São Paulo - 

Esquina São Paulo - Santa Terezinha até São Valério 

(manhã e tarde; ida e volta). 

02 28.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 
Km 

~ 23 

089 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP/ N° 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO PARANÁ 

trajetos: São Valério - Linha do Garrafão - Lajeado Mirim - 

Ouro Verde - até Escola São Valério - Cidade passando em 

todas as escolas (manhã/meio dia cidade e tarde; ida e 

volta). 

03 16.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 
Km trajetos: São Valério - Linha do Garrafão - Lajeado Mirim - 

Ouro Verde - até Escola São Valério (manhã e tarde; ida e 

volta). 

LOTE 04: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 45 (quarenta e cinco) lugares. 
VEicULO 01: 
Ir RENAVAN DO VEicULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 17.200 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 

Km trajetos: Saída de Sagrada Família - Linha Primavera - 

Lajeado Cedro - Sagrada Família (manhã e tarde; ida e 

volta). 

02 20.800 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 
Km trajetos: Sagrada Família - Colônia Nova - Santa Luzia - 

Linha Santos Dumont - Cidade, passando em frente a todas 
as escolas (manhã; ida e volta). 

LOTE 05: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 24 (vinte e quatro) lugares. 
VEicULO 01: 
Ir RENAVAN DO VEicULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 29.200 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 

Km trajetos: Barra Grande, Lajeado Lambari, Linha Turra, Barra 
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Grande, São José do Barra Grande, Cerro da Lua até o 

Colégio de Barra Grande (manhã; ida e volta). 

02 23.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 
Km trajetos: Barra Grande, Linha Turra, Lajeado Lambari até o 

Colégio de Barra Grande (tarde; ida e volta). 

LOTE 06: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 38 (trinta e oito) lugares e 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 21 (vinte e um) lugares. 
VEicULO 01: 
Ir RENAVAN DO VEicULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 40.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 

Km trajetos: Barra Grande - KM 45 - Coxilha Alta - Santa Cecília 

- Santa Terezinha - Cidade, passando em frente a todas as 

escolas, (manhã; ida e volta); Barra Grande - São José do 

Barra Grande - Nelson Scherer Zpróximo ao Lajeado Lambari 

- Cerro da Lua - Barra Grande (tarde; ida e volta). 

02 18.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 
Km trajetos: Barra Grande - Coxilha Alta - Santa Cecília - Linha 

Binsfeld - Linha Bonifácio - (manhã e tarde ida e volta). 

LOTE 07: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 40 (quarenta) lugares. 
VEicULO 01: 
N' RENAVAN DO VEicULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 
LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 52.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes 

Km trajetos: Cidade - passando no Bairros: Jardim Floresta, Sol 
Nascente, João Zacco, Esperança, passando em frente a 
todas as escolas (manhã; ida e volta). Coxilha Alta - Linha 
Bonifácio, Santa Cecilia até o Barra Grande (tarde; ida e 
volta). 
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Condições de Execução do Objeto: Conforme discriminado no item 10, do 
edital. 
Forma de Pagamento: Conforme discriminado no item 15.1 deste edital. 
Prazo de Execução dos Serviços e Vigência do Contrato: Conforme 
discriminado no item 16, do Edital de Pregão Presencial de n° )))/2018. 

Local e data~ __ / / _ 

Assinatura e Identificação do 
Responsável Legal e da Empresa 
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

EMPRESA: _ 

CNPJN° _ 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N° _ 

ENDEREÇO: _ 

CIDADE: ESTADO: _ 

declara o recebimento do Edital PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018, anexos 

I,I1,I1I,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato e Termo de Referência, referente a 

contratação de empresa especializada para execução do serviço de transporte 

de alunos residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas 

da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as 

necessidades de transporte dos alunos que frequentam Educação Infantil (pré 

escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, 

residentes no Município de Planalto para o ano letivo de 2018 e 2019. 

Planalto - PR, de de __ 

NOME: _ 

RGN° ------------------------------- 

AS SI NATURA: _ 

~~ 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE ESCOLAR N° ... /2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° .... /2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de 
direito Público Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no 
CNPJ n" 76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito 
Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato e 
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado 
do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 5.846.233-0 e do CPF /MF sob n° 
815.418.219-04. 

CONTRATADA: , devidamente inscrita 
no CNPJ sob n." , com sede à , N° , 
na Cidade de , neste ato representado pelo Administrador(a) o 
Sr(a). . , brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n." 
........................................... , e do CPF sob n.? , residente e domiciliado(a), 
na Cidade de . 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO DO CONTRATO 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa 

especializada para execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior 
do município de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o 
objetivo de atender exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que 
frequentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
Educação de Jovens e Adultos, residentes no Município de Planalto para o ano letivo de 
2018 e 2019, tudo conforme a se uir: 
LOTE 01: Disponibilizar para execução dos serviços 03 (três) veículos com capacidade 
mínima: de 1 veículo de 35 (trinta e cinco) lugares e 2 veículos de 45 (quarenta e cinco) 
lugares. 
VEÍCULO 01: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: _ 
NOME DO CONDUTOR:-----,- _ 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORlA. _ 

VEÍCULO 02: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: _ 
NOME DO CONDUTOR:-----,- _ 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORlA _ 

VEÍCULO 03: 
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N° RENAVAN DO VEICULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 
LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 

01 59.900 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km São João - Linha Martinello / Blodoff - Linha Peretti - São Marcos I 

- São Marcos II - Sagrada Família (manhã e tarde; com chegada no 
colégio antes do início da aula e retomo após o término da aula, na 
parte da manhã e na parte da tarde). 

02 18.600 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km São João - Barra Grande (tarde; com chegada antes do início das 

aulas vespertinas e retomo após o término da aula vespertina). 
03 39.200 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 

Km São João - Lajeado Lambari - Barra Grande - São José do Barra 
Grande - Cidade, passando em frente a todas as escolas (manhã; 
com chegada antes do início das aulas matutinas e retorno após o 
término da aula matutina). 

04 49.100 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km São João - Linha Peretti - São Marcos I - São Marcos II - São 

Vicente - Linha dos Gordos -Escola de Sagrada Família - Linha 
Progresso - Santa Luzia - Cidade, passando em frente a todas as 
escolas (manhã; com chegada antes do início das aulas matutinas e 
retorno após o término da aula matutina). 

LOTE 02: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 37 (trinta e sete) lugares para a linha 1, 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 52 (cinquenta e dois) lugares para a linha 02 e 01 (um) veículo com 
capacidade mínima de 26 (vinte e seis) lugares para a linha 03. 

VEÍCULO 01: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

VEÍCULO 02: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

VEÍCULO 03: 
N°RENAVANDO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 
LINHA QUANT. I DISCRIMINAÇÃO 
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01 26.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km Centro Novo - Linha Sangão - Barra do Sangão - Centro Novo 

(manhã e tarde; ida e volta). 
02 54.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 

Km Centro Novo - Linha Sangão - Lajeado Muniz - São Miguel - São 
José do Liso - Cidade, passando em frente a todas as escolas 
(manhã e tarde; ida e volta). 

03 47.140 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km Saída de Centro Novo - Linha Chapadão até a escola de Centro 

Novo e Linha Canova - Linha Filipin - Linha Três Passos - Centro 
Novo {manhã e tarde; ida e volta). 

LOTE 03: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 40 (quarenta) lugares e 01 (um) veículo com capacidade mínima de 45 
(quarenta e cinco) lugares. 
VEÍCULO 01: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

VEÍCULO 02: 
N° RENA VAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 
LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 

01 52.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km São Valério - Trevo do Lindo - Linha São Paulo - Esquina São 

Paulo - Santa Terezinha até São Valério (manhã e tarde; ida e 
volta). 

02 28.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km São Valério - Linha do Garrafão - Lajeado Mirim - Ouro Verde - 

até Escola São Valério - Cidade passando em todas as escolas 
(manhã/ meio dia cidade e tarde; ida e volta). 

03 16.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km São Valério - Linha do Garrafão - Lajeado Mirim - Ouro Verde - 

até Escola São Valério (manhã e tarde; ida e volta). 

LOTE 04: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 45 (quarenta e cinco) lugares. 
VEÍCULO 01: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 
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LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 17.200 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 

Km Saída de Sagrada Família - Linha Primavera - Lajeado Cedro - 
Sagrada Família (manhã e tarde; ida e volta). 

02 20.800 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km Sagrada Família - Colônia Nova - Santa Luzia - Linha Santos 

Dumont - Cidade, passando em frente a todas as escolas (manhã; 
ida e volta}. 

LOTE 05: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 24 (vinte e quatro) lugares. 
VEÍCULO 01: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 29.200 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 

Km Barra Grande, Lajeado Lambari, Linha Turra, Barra Grande, São 
José do Barra Grande, Cerro da Lua até o Colégio de Barra Grande 
(manhã; ida e volta). 

02 23.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Km Barra Grande, Linha Turra, Lajeado Lambari até o Colégio de Barra 

Grande (tarde; ida e volta). 

LOTE 06: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 38 (trinta e oito) lugares e 01 (um) veículo com capacidade mínima de 21 
(vinte e um) lugares. 
VEÍCULO 01: 
N° RENA V AN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: 
NOME DO CONDUTOR: 
NÚMERO DA HABILITAÇÃO: CATEGORIA 

LINHA QUANT. DISCRIMINAÇÃO 
01 40.000 Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 

Km Barra Grande - KM 45 - Coxilha Alta - Santa Cecília - Santa 
Terezinha - Cidade, passando em frente a todas as escolas, (manhã; 
ida e volta); Barra Grande - São José do Barra Grande - Nelson 
Scherer / próximo ao Lajeado Lambari - Cerro da Lua - Barra 
Grande (tarde; ida e volta). 

02 18.000 Km Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Barra Grande - Coxilha Alta - Santa Cecília - Linha Binsfeld - 
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Prestação de serviço de transporte escolar nos seguintes trajetos: 
Cidade - passando no Bairros: Jardim Floresta, Sol Nascente, João 
Zacco, Esperança, passando em frente a todas as escolas (manhã; 
ida e volta). Coxilha Alta - Linha Bonifácio, Santa Cecilia até o 
Barra Grande ida e 

LOTE 07: Disponibilizar para execução dos serviços 01 (um) veículo com capacidade 
mínima de 40 (quarenta) lugares. 
VEÍCULO 01: 
N° RENAVAN DO VEÍCULO: QUANT. DE LUGARES: _ 
NOME DO CONDUTOR:-----:::-- _ 
NÚMERO DA HABILITA 
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Santa Luzia - Cidade, passando 
em frente a todas as escolas 
(manhã; com chegada antes do 
início das aulas matutinas e 
retorno após o término da aul 
matutina). 

TOTAL 

serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: 
Centro Novo - Linha Sangão - Barr 
do Sangão - Centro Novo (manhã e 
tarde; ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte 54.000 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: 
Centro Novo - Linha Sangão 
Lajeado Muniz - São Miguel - São 
osé do Liso - Cidade, passando em 

frente a todas as escolas (manhã e 
tarde; ida e volta). 

3 Prestação de serviço de transporte 47.140 Km R$ 
escolar nos seguintes trajetos: Saíd 
de Centro Novo - Linha Chapadão 
até a escola de Centro Novo e Linha 
Canova - Linha Filipin - Linha Três 
Passos - Centro Novo (manhã e 
tarde; ida e volta). 

TOTAL R$ 

Prestação de serviço de transporte 
escolar nos seguintes trajetos: São 
alério - Trevo do Lindo - Linha São 

Paulo - Esquina São Paulo - San t 
erezinha até São Valério (manhã e 

tarde; ida e volta). 
2 Prestação de serviço de transporte 28.000 Km 

escolar nos seguintes trajetos: São 
alério - Linha do Garrafão 

Lajeado Mirim - Ouro Verde - até 
Escola São Valério Cidade 
passando em todas as escolas 
(manhã/meio dia cidade e tarde; 

R$ -I 
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stação de serviço 
I"'<>'~V"::U nos seguintes trajetos: 

, Lajeado Lambari, 
Barra Grande, São José 
Grande, Cerro da Lua até 
de Barra Grande 

2 

stação de serviço de trans .•.... ,-"rtpl 16.000 Km 
nos seguintes trajetos: 
- Linha do Garrafão 
Mirim - Ouro Verde - 

I.L.IO',",VJ.Q. São Valério (manhã e tarde 

Km 

3 

TOTAL 

2 

Cidade, passando em frente 
as escolas (manhã; ida 

TOTAL 

Jc:o 
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stação de serviço de tran 40.000 Km 
lar nos seguintes trajetos: 

- KM 45 - Coxilha Alta 

1 

2 

- Linha Binsfeld - 
- (manhã e tarde ida 

TOTAL 

TOTAL 

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual, 
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições 
expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL n? 005/2018, juntamente com seus anexos e 
a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DO VALOR 
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA o valor total de R$ ( ). Daqui por diante 
denominado VALOR CONTRATUAL. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA FORMA DE PAGAMENTOS 
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Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias subseqüente a 
execução mensal dos serviços discriminados na respectiva ordem de serviço, e mediante 
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is). 

Parágrafo Único 
Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 

recursos financeiros oriundos do Ministério da Educação/Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, Secretaria de Estado da Educação e Recursos do 
Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
DOTAÇÕES 

2018 940 07.121.12.361.1201.203 103 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
6 

2018 950 07.121.12.361.1201.203 104 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
6 

2018 1100 07.121.12.361.1201.203 103 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
8 

2018 1110 07.121.12.361.1201.203 104 ~.3. 90.33.00.00 Do Exercício 
8 

2018 1120 07.121.12.361.1201.203 107 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
8 

2018 1130 07.121.12.361.1201.203 116 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
8 

2018 1140 07.121.12.361.1201.203 117 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
8 

2018 1160 07.121.12.364.1201.204 103 3.3.90.33.00.00 Do Exercício 
O 

CLÁUSULA QUARTA 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o 

objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e prazo convencionados. 

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do 

Contrato. 
c) Cabe à CONTRATANTE, a seu critério e através de funcionários ou de 

pessoas previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e 
permanente fiscalização de todas as fases de execução dos serviços 
contratados e do comportamento do pessoal da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
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a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
b) Respeitar as disposições legais e regulamentares, bem como facilitar 

por todos os meios, a fiscalização da execução dos serviços pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

c) Apresentar semestral o comprovante da revisão dos veículos nos 
termos do Artigo 136, da Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro 
- CTB, comprometendo-se a sanar as irregularidades, caso surjam, no 
prazo estipulado pelo órgão competente, sob pena de aplicação das 
sanções cabíveis (art. 230 do CTB); 

d) Executar o serviço de transporte escolar de alunos diariamente, nos 
dias letivos e nos itinerários determinados pela Secretaria Municipal de 
Educação, respeitando o horário de início e final das aulas. 

e) Obedecer rigorosamente as paradas e os horários de saídas e chegadas 
aos pontos de embarques/ desembarques, atinente as linhas e trajetos 
preestabelecidos no ato convocatório e no respectivo contrato. 

f) O(s) veículo(s) deverá(ão) possuir faixa horizontal, amarela, contínua 
de 40 (quarenta) centímetros de largura, envolvendo a extensão das 
laterais e traseira do veículo, a meia altura, na qual se inscreverá: 
"ESCOLAR" . 

g) No caso de necessidade de manutenção ou reparos, apresentar 
veículo(s) substituto(s) nas mesmas condições previstas e imediata 
comunicação por escrito ao setor de transporte da Secretaria Municipal 
de Educação. 

h) O(s) condutor(s) do(s) veículo(s) destinado(s) ao transporte escolar 
deverá(ão) ter idade(s) superior a vinte e um anos, e ser (em) 
habilitado(s) na categoria mínima "D". 

i) A contratada não poderá efetuar o transporte remunerado de 
passageiros, com outra finalidade que o previsto neste instrumento; 

j) O(s) veículo(s) utilizado(s) no Serviço de Transporte de Escolares 
somente poderá(ão) ser dirigido(s) por motorista(s) legalmente 
habilitado(s) e devidamente cadastrado(s) na Secretaria Municipal de 
Educação. 

k) Manter o(s) veículo(s) em boas condições de tráfego e em perfeitas 
condições de funcionamento, conservação, limpeza e segurança. 

1) O(s) veículo(s) destinado(s) a execução do transporte escolar deverá 
(ão) sofrer revisão periodicamente, para que possa assim oferecer um 
serviço satisfatório, bem como seguro e confiável aos seus usuários. 

m) A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou 
supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões 
resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
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n) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
decorrentes. 

o) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

p) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor 
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

CLÁUSULA QUINTA 
DA CESSÃO DO CONTRATO 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma 

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e 
anuência expressa da Contratante. 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL 

Parágrafo Primeiro - A contratada quando ensejar o retardamento da 
execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem 
os motivos de terminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do contrato e pelo 
descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual 
que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, o Município de 
Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as 
sanções previstas no art. 87 da Lei n? 8.666j93, sendo que em caso de multa esta 
corresponderá a 10 (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DA RESCISÃO 
Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado 

o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos 

serviços/ objeto contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à 

Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
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transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
que afetem a boa execução do presente Contrato; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de 
seus superiores; 

g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimento 
Público; 

1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste Contrato. 
Parágrafo Primeiro - O presente Contrato poderá ser rescindido caso 
ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n°. 
8.666/93. 
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA reconhece os direitos da 

CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n". 
8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA 
DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2019. 
CLÁUSULA NONA 
DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS 
O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser 

prorrogado por igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do 
Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com 

base na legislação em vigor. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento 

deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-PR. Não obstante qualquer 
mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um 
representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras 
medidas em direito permitidas. 
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Planalto-Pr de de . 

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza efeitos 
legais. 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 

i.. 
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PARECER JURÍDICO 

REQUERENTE 

INTERESSADOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREFEITO MUNICIPAL 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS 

CONTROLE INTERNO 

ASSUNTO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR 

ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER 

EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM 

EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO, EDUCA 

çÃO DE JOVENS E ADULTOS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PLANALTO. 

1 RELATÓRIO 

Trata-se de fase interna de licitação em que se pretende a contratação 
de empresa especializada para execução do serviço de transporte de alunos 
residentes no interior do município, via Pregão Presencial na modalidade Me 
nor Preço por Lote. 

o procedimento veio acompanhado do Termo de Referência, de Reque 
rimento datado de 25 de janeiro de 2018, ofício do Sr. Prefeito Municipal data 
do de 26 de janeiro de 2018, ofício do Sr. Secretário de Finanças acerca da 
previsão de recurso orçamentários datado de 26 de janeiro de 2018, autoriza 
ção para licitação do Sr. Prefeito Municipal datada de 29 de janeiro de 2018, 
Minutas de Edital e Contrato Administrativo, tabela de preço médio e orçamen 
tos. 

o Departamento de Compras, Licitações e Contratos encaminhou os 
autos para avaliação jurídica por parte desta Procuradoria Jurídica, levando-se 
em consideração o disposto no art. 38, inc. VI e parágrafo único.! da Lei n.O 
8.666/93. 

É o relatório. 

I 
"Art, 38. o procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, 

protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a des 
pesa, e ao qual serão juntados oportunamente: ( ... ) VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 
inexigibilidade; ( ... ) Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajus 
tes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração." (Redação dada pela Lei nU 8.883, 
de 1994) 
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2 FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

A obrigatoriedade de licitar consta na Constituição Federal de 1988, 
em seu artigo 37, inciso XXr.2 

o procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da pro 
posta mais vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princí 
pio constitucional da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou 
fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público. 

A Licitação dar-se-à sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, de modo 
que a impossibilidade desta modalidade deve ser devidamente justificada para 
que o certame ocorra na forma PRESENCIAL, pelo critério de julgamento de 
MENOR PREÇO por LOTE, regido pela Lei Federal n.o 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei n.> 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 
14 de dezembro de 2006 e o Decreto Municipal n.o 2727/2007 de 26/06/2007, 
e demais disposições legais. 

O pregão constitui modalidade de licitação adequada à aqursrçao de 
bens e contratação de serviços comuns, conforme previsto no art. 10 da Lei nO 
10.520, de 2002, verbis: 

Art. 10 Para aquisição de bens e serviços comuns, podere ser adotada a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especifica 
ções usuais no mercado. 

Compulsando os autos, verifica-se a existência de estimativa de preços 
por item em obediência ao contido no art. 70, § 20, II, da Lei nO 8.666, de 21 
de junho de 1993. 

Porém, advirto a área técnica que as cotações para balizamento das 
estimativas de preço não podem ser incompletas com relação ao quantitativo, 
devendo apresentar proposta de preço para todos os itens do lote, devendo 
ser apresentada nos moldes das propostas das propostas de preços, preferen 
cialmente digitada em computador, sem emendas, ressalvas, rasuras ou en 
trelinhas em suas partes essenciais, rubricadas em todas as suas folhas, con 
tendo a identificação do proponente, endereço completo (rua, número, bairro, 
cidade, estado e cep.), números de telefone, fax, e-mail, com data e assinatu 
ra por quem de direito, e menção do número do edital. 

2 "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoal idade, moral idade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: ( ... ) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o 
qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações;" 
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Página 2 de 5 



, 
MUNICIPIO DE PLANALTO 

CNPJ N' 76.460.526/0001-16 
Praça são Francisco de Assis, 1583 

Fone/Fax: (046) 3555-8100 
85750-000 PLANALTO PARANA 

A Lei n.o 10.520/02 que dispõe sobre o pregão e a Lei n.o 8.666/93 
estabelecem condições para habilitação nas licitações a serem realizadas. Nes 
se aspecto o edital contempla a habilitação jurídica, regularidade fiscal, regu 
laridade econômica e regularidade trabalhista no item 9.1, estando, portanto, 
contempladas as exigências do inc. XIII, do art. 40 da Lei n.o 10.520/02 e art. 
27 da Lei de Licitações. Ademais o edital relaciona as condições para participa 
ção do certame conforme o inc. VI, do art. 40 do Estatuto das Licitações. 

A modalidade eleita para a contratação está correta, uma vez se trata 
da modalidade que confere maior celeridade, resguarda a ampla competitivi 
dade, a isonomia, reduzindo despesas burocráticas atinentes aos demais pro 
cedimentos licitatórios. 

Em relação à minuta do contrato, verifica-se que guarda legalidade 
com o disposto na Lei 8.666/93, contemplando as previsões do art. 55, visto 
que presentes as cláusulas essenciais, e ausentes quaisquer condições que 
possam tipificar preferências ou discriminações. 

Considerando as informações constantes no processo administrativo 
em epígrafe até a presente data, me manifesto pela continuidade do certame, 
apenas recomendando, em atendimento à exigência legal, que os autos sejam 
numerados e paginados. 

Com efeito, o Termo de Referência apresentado, a teor do art. 8°, III, 
"a" do Decreto nO 3.555/2000, balizara a definição do objeto do certame pela 
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (nO 10.520/2002). Nos au 
tos, percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante 
e aquele definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital. 

Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se atém, tão 
somente, a questões relativas à legalidade do processo, ressalvando, portanto, 
que todo o procedimento deverá observar a legislação supracitada, principal 
mente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma 
consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade 
da administração pública ao traçar os parâmetros da contratação entendida 
como necessária, bem como a forma de execução. 

Feitas essas considerações prévias, passa-se ao exame do caso con- 
ereto. 

2.2 O CASO CONCRETO 

Levando-se em consideração os documentos que instruem o presente 
procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer procedi 
mentos licitatórios, passo a analisá-Ios, objetivamente: 

(a) Exigências Satisfeitas: 
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10.520/02). Ainda, deve-se justificar a escolha da modalidade presencial 
para o certame por se tratar de prestação de serviços que necessitam ser 
realizados in loco, atendendo-se ao disposto no Decreto Federal na. 
5.504/2005, ainda que, no presente caso, não se trate de transferência 
voluntária de recursos financeiros; 

(ii) Edita/ e contrato administrativo: o edital e o contrato atendem às 
exigências prescritas no art. 40, da Lei n. o 8.666/93 e da Lei n. ° 
10.520/02. 

(iii) Tipo de Licitação: menor preço por lote; foi devidamente justificada a 
escolha do tipo de julgamento das propostas pelo menor preço por lote, 
demonstrando que o não agrupamento conduzirá à contratação mais 
vantajosa, pois pela organização das rotas que o município mantem frota 
própria, é necessário que se mantenha o disposto, que já foi estudado e 
elaborado a fim de diminuir a quantidade conforme a demanda apresen 
tada; 

b) Exigência Não Satisfeita: 

(i) Parecer Contábi/: o Departamento de Contabilidade não emitiu parecer 
no qual consta informação de que os gastos com esta licitação não com 
prometem os recursos mínimos destinados à saúde e à educação. O pa 
recer contábil constitui exigência prescrita nos artigos 212 e 216, § 60, 
ambos da Constituição de 1988. O art. 212 impõe aos entes federados a 
vinculação de parcela da arrecadação tributária, enquanto que o art. 216, 
§ 60 apenas faculta a vinculação de tais receitas. Além disso, o art. 167 
da Carta Política abre uma exceção à regra da impossibilidade de vincula 
ção da receita proveniente de impostos, autorizando, contudo, quando se 
tratar de repasses destinados à saúde e à educação. Necessário o sane 
amento de tal item. 

3 CONCLUSÃO 

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica OPINA pela viabilidade da 
contratação de empresa visando a contratação de empresa especializada para 
execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior do municí 
pio de planalto - pr até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o 
objetivo de atender exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos 
que frequentam educação infantil (pré-escolar), ensino fundamental, ensino 
médio, educação de jovens e adultos, residentes no Município de Planalto, via 
Pregão Presencial na modalidade Menor Preço por Lote, desde que sanada a 
exigência apontada no Subitem 2.2, "b", "i"). 

o Departamento de Compras, Licitações e Contratos deverá observar e 
certificar a satisfação da exigência mencionada, sendo desnecessário o retorno 
dos autos a este Departamento para novo parecer. 
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o procedimento licitatório será regido pela Lei nO 10.520, de 17 de ju 
lho de 2002, Decreto nO 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nO 
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nO 147, de 7 de agosto 
de 2014, e subsidiariamente, pela Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, e de 
outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, e pelas demais exigências 
deste Edital e de seus anexos. 

PlanaltojPR, 08 de fe 
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01/02/2018 Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
AVISO PREGÃO PRESENCIAL 007/2018 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" N° 007/2018 

o MUNICIPIO DE PLANALTO-PR, faz saber aos interessados que 
com base na Lei Federal de n" 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, 
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações, LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014 de 07/08/2014 e 
demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Francisco 
de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob n? 007/2018, conforme descrito abaixo: 
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução do 
serviço de transporte de alunos residentes no interior do município de 
Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o 
objetivo de atender exclusivamente as necessidades de transporte dos 
alunos que frequentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, 
residentes no Município de Planalto para o ano letivo de 2018 e 2019. 
VALOR TOTAL: R$ 2.715.791,20 (dois milhões setecentos e quinze 
mil setecentos e noventa e um reais e vinte centavos). 
DATA DA ABERTURA: 15 de fevereiro de 2018 - às 09:00 horas. 
O edital na integra pode ser consultado no portal do Município de 
Planalto no endereço eletrônico: http://planalto.pr.gov.br/licitacoes 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente: licitacao@planalto.pr.gov.br. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Cezar Augusto Soares 

Código Identificador:ACAE9D43 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 01/02/2018. Edição 1435 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/ACAE9D43 1/1 
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PREGÃO PRESENCIAL N' 6/2018 

O MUNlclplO de GOIOXIM, toma publico que às 10:00 
horas do dia 20 de fevereiro de 2018, na Sala de reuniões da Pre 
feitura Municipal de Goioxim, realizará licitação na modalidade Pre 
gão Presencial. do tipo menor preço, de acordo com as especificações 
do edital, para aquisição de: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
QUANTIDADE 01. VALOR TOTAL RS 410.000,00. PRAZO DIAS 
(60). lnformações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e 
anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Flávio Balduino 
Soares, Paraná, Brasil, Telefone: (42) 3656-1002 - E-maU liciragoio 
xim@yahoo.com.br. A Pasta Técnica, com inteiro teor do Edita! e 
seus respectivos modelos. adendos e anexos, poderá ser examinada no 
seguinte endereço www.goioxim.pr.gov.br ou ainda no Departamento 
de licitações situado no endereço Rua Laurindo Cordeiro de Souza, 
184, Centro, das 08:00 às 17:00 horas. 

G~o~~Mb d6ia~~~~T~eÇ)'oÓ8 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA 

OBJETO: Conrrataçãc de empresa especializada para prestação de 
serviços de limpeza e esgotamento de fossas sépticas e desentu 
pimentos de tubulação de esgotos na área urbana e rural deste Mu 
nicípio. 
PRAZO DE ENTREGA: Envelopes - proposta e documentação: até 
às 14:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2018. 
INiCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 14:00 horas do dia 21 de 
fevereiro de 2018. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: RS 719.985,00 (setecentos e de 
zenove mil, novecentos e oitenta e cinco reais). 
O Edital poderá ser requisitado na Divisão de LicitaçOes da Prefeitura 
deste Municfpio, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 
13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco, N° 1.709 (Fun- 

~d~;Ç~t~~~~~::l:'~~t n~~~rr:li::n;~~~!O n~ ~~i:ífi~t~~~a~a, 

PREGÃO PRESENCIAL N' 2l1Z018 - SRP 

OBJETO: Contrataçâo de empresa especializada em serviços gráficos, 
incluindo serviço de arte, para atender as demandas de todas as 
Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal. 
PRAZO DE ENTREGA: Envelopes - proposta e documentação: até 
às 09:30 horas do dia 22 de fevereiro de 2018. 
INiCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 09:30 horas do dia 22 de 
fevereiro de 2018. 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: RS 683.994,00 (seiscentos e oitenta 
e três mil, novecentos e noventa e quatro reais). 
O Edital poderá ser requisitado na Divisão de licitações da Prefeitura 
deste Municfpio, de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 
13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco, N° 1.709 (Fun 
dos), ou feito download no Portal do Cidadão - Município da Lapa, 
endereço: lapa.atende.net "acesso identificado no link: - licitações". 

Lapa, 31 de janeiro de 2018. 
BENEDITO DAS GRAÇAS PINTO 

Pregoeiro 

AVISOS DE RETIFICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N" 01912018 - SRP. 
A Prefeitura Municipal da Lapa toma público a todos os 

interessados a retificação do Edital de Pregão Presencia! nO 01912018 
- cujo objeto trata-se da Contratação de Jornal com Circulação Se 
manal no Município da Lapa para a publicação de Atos Oficiais, 
Relatórios Contábeis e; publicações de caráter informativo, educativo 
e de utilidade pública, pelo período de 12 meses. 

Infonnamos que houve alterações no Edital e que o aviso 
contendo as alterações se encontra disponível no Portal do Cidadão - 
Município da Lapa, endereço: lape.atende.net "acesso identificado no 
link - licitações". 

A nova data de entrega da documentação e inicio da Sessão 
de Disputa será no dia 21 de fevereiro de 2018 às 09:30 horas. 

EDlTAL DE CREDENCIAMENTO N" 00212017. 
O Município da Lapa-PR, através de sua Comissão Per 

manente de Licitações, torna público a todos os interessados a re 
tificação do Edital de Credenciamento 00212017, cujo objeto trata-se 
da "contrataçAo de pessoas físicas elou jurídicas para a prestação de 
serviços profissionais médicos", publicada no DOU - Seção 3, Edição 
N" 53, na data de 17/0312017. 

Onde se lê: ITEM 11.2. Em se tratando de pessoa jurídica, os 
pagamentos dar-se-ãc de forma quinzenal, sendo efetuados, até o 50 
dia útil após a apresentação da Nota Fiscal à Secretaria Municipal de 
Saúde, devendo ser anexado a ela os seguintes documentos: 

Leia-se: ITEM 11.2. Em se tratando de pessoa jurldica, os 
pagamentos dar-se-ão de forma quinzenal, sendo eferuados, até o ISO 
dia útil após a apresentação da Nota Fiscal à Secretaria Municípal de 
Saúde, devendo ser anexado a ela os seguintes documentos: 

Os demais itens permanecem inalteraclos. 

Lapa. 31 de janeiro de 2018. 
BENEDITO DAS GRAÇAS PINTO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICA N' 1412018 

O Municipio De Mandirituba, Estado do Paraná, toma pú 
blico para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alte •• ções, Lei n' 10.520/2002, 
Decretos Municipais nOI03812007 e 14212009, Decretos Federais n03. 
55512000 e n' 7.89l1Z013 e a Lei Com~lementar 12312006 e al 
terações. Objeto: Aquisição de veiculos npo ambulância O km em 

:~1~~~~~ 1~~J'mr: S::eU;ri~ott~~~a~~~o S~~:to° P:a~:~ 
conforme descrições, quantidade, condições de entrega, especifica 
ções e forma de fornecimento contido no Edital e seus anexos. O 
Edital poderá ser obtido no site do Banco do Brasil através do en 
dereço eletrênico:www.licitacoes-e.com.br, www.mandiritu 
ba.pr.gov.br ou solicitação por email:licitações@mandiritu 
ba.pr.gov.br. O recebimento das propostas através do slte do Banco do 
Brasil dar-se-é partir das 09hOOmin do dia 0510212018 até às 
08hOOmin do dia 21/0212018. Abertu •• das Propostas: 2110212018 às 
08h3Ornin. Início da Disputa de Lances às O9hOOmin dia 2110212018 
(horário de Brasilia). 

Em I t de fevereiro de 2018. 
LUIS ANTONIO BISCAlA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARlALVA 
RETIFICAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 712018 
PREGÃO PRESENCIAL N' lIZOl8 

Fica retificado no Edital de Pre$AO Presencia! n° 0212018, 
cujo aviso foi publicado no DOU, no dia 24 de janeiro de 2018, 

i~:~itJ~f':: ~~J~ ~~te~er2.~lns~lt~E!Os~t; ~n?ari~E 
;:tJ~g~i~i. Permanecem inalteradas as demais informações do re- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' lIZ018 

Ençontra-se aberta na Secretaria Municipal de Administração 
do MUNlCIPIO DE MISSAL-PR, Rua Nossa Senhora da Conceição, 
555, Centro, Missal, Paranâ, a TOMADA DE PREÇOS N' 00212018, 
para execução sob regime de empreitada por preço unitário, tipo 
menor P~af~~Õbjer~ fixos e sem reajuste da seguinte obra: 

Objeto: Recapeamento asfâltico sobre pedra irregular 
6.923,72 m' 

Fonte de Recursos: Contrato de repasse nO 
8494 I 8120 I 7IMCIDADES/CAlXA e Municipio 

Valor. RS 259.300,73 
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Até as 09:00 horas do 

dia 22 de Fevereiro de 2018, no setor de protocolos da Prefeitura. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 09: I O horas do dia 22 

de Fevereiro de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. 
O Edital em inteiro teor e seus respectivos modelos, adendos 

e anexos, poderão ser examinados no endereço suprarnencionado a 
partir do dia 02 de Fevereiro de 2018, no horário comercial e será 
fornecido mediante a solicitação. 

Missal-PR, 31 de janeiro de 2018. 
EDUARDO STAUDT 

Prefeito 
em exercício 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 

PREtlóS~~E~g:rtÇ:'°llZOI8 

Objeto: Seleçâc de Propostas visando 11 ContrataçAo de empresa para 
fornecimento parcelado de cestas básicas em atendimento ao de 
partamento de ação social para as famílias que se encontram em 
vulnerabilidade social. 
Regime de Execução: Menor Preço por lote. 
DATData 20 de Fevereiro de 2018 as 08h3Omin. 
Informações Complementares e Aquisição de Edital pelo Fone: 44 
3532 8103 - pmms@visaonet.com.br. 

RAFAEL BRlTO DO PRADO 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRJNA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N' 1012018 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 AUTOMÓVEIS SEDAN, FABRI 
CAÇÃOIMODELO 201712018 (zero KM), COM MOTORlZAÇÃO 
DE 1.4, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FLEX, POTÊN 
CIA MINlMA DE 88 CV NO ETANOL E 85 CV NA GASOLINA, 
conforme condições fixadas no edita! e seus anexos. 
AQUISIÇÃO DO EDlTAL: Integra do Edital a partir de 05 de FE- 

VEREIRO de 2018 - de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 
horas e das 14:00 as 17:00, na sala de licitações da Prefeitura Mu 
nicipal de Nova Londrina-PR. 
LOCAL: Sala de Licitações Prefeitura Municipal de Nova Londrina - 
PR. 
Praça da Matriz, n", 261, Centro - Nova Londrina - PR. 
Telefone: (44) 3432-8500 ou no 
Portal da transparência - site do município de Nova Londrina 
ABERTURA DA SESSÃO: 21 de FEVEREIRO de 2018 às 09:00 
horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nova Londrina 
- PR. 

Nova Londrina-PR, 30 de janeiro de 2018. 
OTÁVIO HENRlQUE GRENDENE BONO 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 
EXTRATO DO 6' TERMO ADITIVO 

AOCONTRATO N' 4612016 

Objeto: CONTRATANTE: MUNlciplO DE PIRAQUARA. CON 
TRATADO: SOTIL LIDA, inscrita no CNPJIMF sob n°. 
76.541.945/0001-82. DO OBJETO: Constitui objeto do presente adi 
tamento a prorrogação do prazo de execução por 6 (seis) meses, 
contados a partir de 19/02/2018 até 19/08/2018 e do prazo de vi 
gência por 6 (seis) meses, contados a partir de 07/0512018 até 
07/1112018.DATA DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2018. 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIA L N' 712018 

O MUNlCIPIO DE PLANALTO-PR, faz saber aos inte 
ressados que com base na Lei Federal de nO 10.520 de 17 de julho de 
2002; Decreto Municipal de n° 272712007 de 26/06/2007 e suas 
alterações, subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93, suas alte 
rações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014 de 
07/0812014 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça 
São Francisco de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENClAL sob n° 00712018, conforme descrito abai 
xo: 

OBJETO: contrataçâc de empresa especializada para exe 
cução do serviço dc transporte de alunos residentes no interior do 
município de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas nu 
clearizadas, com O objetivo de atender exclusivamente as necessi 
dades de transporte dos alunos que frequentam Educação Infantil 
(pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jo 
vens e Adultos, residentes no Municipio de Planalto para o ano letivo 
de 2018 e 2019. 

VALOR TOTAL: RS 2.715.791,20 (dois milhões setecentos 
e quinze mil setecentos e noventa e um reais e vinte centavos). 

DATA DA ABERTURA: 15 de fevereiro de 2018 - às 09:00 
horas. 

O edital na integra pode ser consultado no portal do Mu 
nicípio de Planalto no endereço eletrônico: hnp://planalto.pr.~ov.br/li 
citacoes Maiores informações junto ao Departamento de licitações 
em horário de expediente: licitacao@planalto.pr.gov.br. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 1812018 

o Município de Ponta Grossa - PR realizará no dia 27 de 
fevereiro de 2018, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll 
compras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para aquisição de mo 
biliário através de registro de preços. Valor Máximo: RS 
1.337.822,50. Mais infonnações serão fomecidas das 12hOOmin às 
18hOOmin na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1349 ou 
ainda através do link hnp:llwww.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes. 

ESMÉRIA SAVELI 
Secretária Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONTAL 00 PARANÁ 

PREG'lVJS~t~M~~:~tÇ;,o412018 

Processo Licitatôrio nO 00612018 - Objeto: "Contrataçlo de Empresa 
especializada no fornecimento de UNIFORMES E ACESSÓRIOS, 

~~~~'D~Tr:a: :~~\?E~~~0~~~f8~ ~ rriOO~~o s~~~ 
será realizada na Internet no endereço eletrônico www.licitacoes.cai 
xa.gov.br. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM - 
Edital retificado: Estará à dis~sição dos interessados no site: 
www.pontaldoparana.pr.gov.br. Link licitação I licitaçôes2018 1 edi 
tais. 

Pontal do Paraná-PR, I! de fevereiro de 2018. 
AUREA MUNHOZ 

Pregoeiro 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico hnp:/lwww.in.p.~. 
pelo código 00032018020200181 

Documento assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2 de 24/0812001, que institui a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP-Brasil. 
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----- 01 de Fevereiro de 2018 G:D 
ESTADO DO PARANA 

MUNIC[PIO DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

"PREGÃO PRESENCIAL" NO 
00712018 

o MUNICIPIO DE PLANALTO 
PR, faz saber aos interessados que 
com base na Lei Federal de n' 
10.520 de 17 de julho de 2002; 
Deaeto Municipal de n' 272712007 
de 26/0612007 e suas alterações, 
subsidiariamente à Lei Federal n' 
8.666/93, suas alteraçOes, LC 123/ 
2006 de 14 de dezembro de 2006, 
LC 14712014de 07.1)812014 e demais 
legislaçOes apicáveis, em sua sede 
sito a Praça Silo Francisco de Assis, 
1583, fará realizar LicitaçAo na 
Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob n' 00712018, 
conforme descrito abaixo: 

OBJETO: contrafação de 
empresa especializada para 
execuçãc do setviço de transporte 
de alunos residentes no interior do 
município de Planalto - PR até as 
escolas da cidade e escolas 
nudearizadas, com o objetivo de 
atender exclusivamente as 
necessidades de lransporte dos 
alunos que frequenlam EducaçAo 
Infantil (pré-escolar), Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, 
Educaçao de Jovens e Adultos, 
residentes no Munk:lpio de Planaho 
para o ano letivo de 2018e 2019. 

VALOR TOTAL: R$ 
2.715.791,20 (dois milhões 
setecentos e quinze mi setecentos e 
noventa e um reais e ",te oentavos). 

DATA DA ABERTURA: 15 de 
fevereiro de 2018- às 09:00 horas. 

O edital na integra pode ser 
ronsultado no portal do MLr1icipio de 
flIanatD no endereçoeletrônico: hllpl 
1pIanaIto.pr.gov.brAicilacoes Maiores 
infonnaçôes ~nto ao Departamento 
de Licitações em horário de 
expediente 

I~~:S~RLE 
Prefeito Municipal 

_. 
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ESTADO DO PARANA 
CAMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE PLANALTO 
RESULTADO DE DISPENSA 

DE UCITAÇÃO 
DISPENSA N'03l2018 

A CAMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE PLANALTO, 
com base 00 art. 24, Inciso 11 da Lei 
8.666/93, e suas alterações 
posteriores, dispensa da licitação a 
despesa abaixo especificada. 

OBJETO: Contratação de 
et1'4Jas3 para o bnecinento de carga 
de gás liquefeito de petróleo 
aarácionado em botijao de 13kg (P- 
13), e Vasilhame (casco), botijao de 
13 kg (P-13), mais ca'lla de gás 
liquefeito de petróleo 

EMPRESA: DIDI GÁS 
COMÉRCIO DE GÁS 
TRANSPORTE LIDA. - EPP 

VALOR: R$ 236,00 (duzentos e 
trinta e seis reais). 

DATA: 30 de janeiro de 2018. 
MAURI KRIELOW 



PORTARiA'" 02tl2011 
SlMULA.AuklriaoPllll8ll"l6octl~_Slfvicb'n~IIbabto ••. 

~ .• dicUtM~ 
MAlIRIaaIW:l, PrefrioMuniciplllde SaIo do lonlr.l. EtIado do P,nni. no lISO 

daslllribulçOelqultw.sIoarHtidMlll'ltAi; 
JtUOL.VE.: 

Art.1··AiMI_o~_"'_s.MdoI,"~~~.cs. 

Atos Oficiais 
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos 

EXTRATO PARA PUBLICAÇ~O 01612018 
Decrelo rf 1431512018 - Concede Licença Maternidade à seMdora Ana PaLIa Fer 

reira de ArUade. -30 de tnetro de 2018. 
Cu~:topg;~~~~ -la~=l~t='rs~ao:~~ 
Aparecida Rech Santinl. - 30 de janeiro de 2018. 

Decreto na 1431712018 - COncede Gratificação de fJogressão de Calfeira por 
Aperfeiçoamento - Cursos de Capacitaçlo a servidora Ediane Salete Duarte. - 30 de 
janeiro de 2018. 
f~~,:~';~1~~d':êa~~~='tr:~':d~:'~~~W 
de ~iro de 2018. 
feiçoa~;~\~~9:~:~~~~~::~~~~rar'~~ 
de 2018. 

OSS. Estes Documentos estão disponlveis na Integra no Diario Oficial Eletr6nico 
site WoNIN.doisvizinhos.pr.goy.br 

MUNIClplO DE DOIS VIZINHOS - DEPARTAMENTO DE ADt.4INISTRA~O 
Ad~~~o m~r:çao de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios, ermos 

Termo Aditivo 00312018 - Depai Empreendimentos LTDA - ME, CNPJIMF nl 
05.505.61110001-05. 
MET=~tI'm~'~; .~~.rcio de Componente. para Trânsito LTOA- 
contrato 00212016 -tvo Belliato, CNPJIlAF rf 29.184.995/0001-70. 

27.~!i9~lOOOoom.18 - Ronaldo Jose Farias - Turismo - ME, CNPJfMF na 
contrato 004/2018- Transporto C Castro Er.ti- ME, GNPJIUF n' 29.058.951/0001- 

01. 
03.~.'i4~X:,~'8 - A. A. Dias Transportes LTOA - ME, CNPJIUF n' 

contrato 00612018 - F~"" Leblein & CIA LTOA- ME, CNPJ/I.4F rf 16.847.36510001- 
42. 
contraio 011/2018 - Malheu. Lupalill- ME, CNPJIt.4F rf 28.980.748/0001-17. 
Contrato 014f2018 - Transportes C Castro EIREU - ME, CNPJhJF na 

29.058.951/0001-01. 
contrato 016/2018 - rrensoodes sao Francisco do Ba~ra LTDA - ME, CNPJJt.4F 

na 04.229.53310001..(19. 
Contrato 01712018 - VaImaQ Caminhões e Uâquinas LTDA - ME, CNPJlMF nO 

07.856.514/OOOHI2. 
Dois Vizinhos, 31 de janeiro de 2018. 

RaulCamilolsot»n 
Prefeito 

OSS. Estes documentos estão disponlveis na Integra no Diário Oficial Eletrônico 
site WoNIN.doisvizinhos.pr.gOY.br 
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PREGÃO PRESE~~~~ ~~oLJg\j~ÇtROCESSO 1112018 
O MUNICIPIOEXJL~~t~8 b~'t"~~ ftr~E~~MN"f~~a pú~ico que 

fará reaãzar, às 09:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2018, nas dependl!ncias da 
Prefeittra M!J!)içipal, sita a Rua Rio Grande do SU, 975 em Salto do lontra, Perene, 
Brasil, PREGAO PRESENCIAl para Con~ de prestador de Serviços de lava- 
~:It~~A~;~u:.a~ c! ~~t::'~ dO~ ~es!u~~:r!~=. 
aderidos e anexos, poderá ser exanWlada no ende~ acima indicado a partit do 
dia ~1 de Janeiro de 2018, no hcririo comercial. InforinaçOes adicionais, dúvidas e 
~idos de esclarec.imento deverão ser dirigidos. à Comissão de Ucitação no endereço 
aCIma mencionado ou pekl emailldtacaosaltodolontra@gmail.com. 

Salto do lontra, 31 de Janeiro de 2018. 
Fabiano Romani - Presidente CPl 

Prefeitura Municipal de Verê 
PREGt~~Rs~~:rt~g'120'8 

A Prefeitura Municipal de Verê - PR avisa aos interessados que fará reaãzer no dia 
15 de Fevereiro.de 2018/ às 09:00 horas, a aber1\Jra da licitação na modaidade de 
Pregao Presenaal visanoo, a contrata~ de empresa :Iizada rera pres~ 
~~e~n~coso:e~Oa4;~~0a:=~~n~:~r:~t!~~n= 
~:~~~~~~e~~'k!:a~~~5ao~lat~~iffe~:~~do;:~·nol!tSs 
da Prefeitura Municipal de Ver! - PR, situada na Rua Pioneiro Antonio FabiaM6, 
centro, na cidade de Veré - PR. 
Info~~~=:;e~~~v~~!':teer~~6)~t~~ 
ta~1~fe'ra~ro de 2018. 

ADEMILSO ROSIN SADI CARNIEL 
PREFEITO MUNICIPAL PREGOEIRO 

EXTRATO 00 TERMO OE RESCISÃOAMIGÀVEL DE CONTRATO 
Contrato rf 2312017 - Modalidade: Pregao Presencia! rf 1012017. 
Objeto: Rescisão amigável do contrato administrativo nO 2312017, com fundamento ~~~~~é~rkt~~'='~~~:S~~==:;= 

peciaizada para prestação de serviço, para a realização de conslltas na unidade de 
saúde do tT"O'licipio de Verê". 

Partes: Municipio de Veré - PR e NESTOR CLOVlS CITON. 
Data da AssinaILn: 31 de Janeiro 2018. 
Contraio nO 2412017 - Modalidade: Pregao Presencial nD 10t2017. 
Objeto: Rescisão amigável do contrato administrativo na 2412017, com fundamento 

~~~7~~~~rM~~~~3r!~U~:~~~~~=~res;:_ 
peciaNzada para prestação de serviço, para a reáIizaçAo de consultas na unidade de 
saúde do municlplo de Vere·. 

Partes: MIrlicipio de Verê - PR e WILIAN IVO PASTRO E CIA LTOA - ME. 
Data da Assinatura: 31 de Janeiro 2018. 

Ademilso Rosin 
Prefeltc MunI . 

M.2"·~_~«noontr.,;o .•• Po!Wia"""'Im.Mdáctl_ 
~.CDndlta"'OIUIaa1t.)InIWodl201a. 

ErJfIoodlPretlàn ~deSdoOolonlt., ea.to,*,p~.,.,.. 31 -)anIito dIt 20'1. 

#j4//iJ , , J 
MAURICIO BAÚ 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Planalto 

A presente portaria entra em vigor na data de sua pu~. 
Gabinete do ExecuWo Municipal de São Jorge O'Oesle, Estado do ParaM, aos trio- 

INÁCIO JOS~ WERLE 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO 
-PREGÀO PRESENClAL' N"007/2018 

O MUNlClPIO DE PlANAlTO-PR, faz saber aos interessados que 
Lei Federal de na 10.520 de 17 de jJlho de 2002; Decreto Municipal de 
de 2Ml6I2OO7 e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal na , 
alterações, LC 12312006 de 14 de dezembro de , 
e demais legislaçOes aplicãveis, em sua sede silo a . 

fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO 

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste 
Portaria na 148612018 

Nomeia comissAo de evelleção do transpone de acadêmicos/curso técnico e da 
outras providências. 

Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas 
atri~~~ ~~: atendendo ao disposto no artigo 6° da Lei Municipal nO n912017. 

m~~a~:~ ~~:~~~~od~~=~~~na~ta~=1rc!t 
forme segue: 
A1CltSandra Ml!L:: Podu Público 

~RibeÍro dõ!J Santo. - Poder Público 
Amaoda J'uraI.Ig - Aê1ídêruic:o. 

i de 2018- às 09:00 horas. 
O edital na integra pode ser consultado no portal do Municipio de Planalto no ende 

reço eleb'óoico: hnp:/lJXanalto.pr.gOY.bri\citacoes Maiores informações junto ao Depar 
tamento de Licitações em OOrário de expediente: Ucitacao@planallo.pr.gov.br. 

INAclo JOS~ WERLE 
Prefeito Municipal 

~,Criat.w.a da Vaga - Acadêmlcos 

I 
JJ5 
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ou pelo telefonelfax: (46) 3560-1122 e também através do 
e-mail: licitacoes@plnhaldesaobento.pr.gov.br. 

Pinhal de São Bento, em 01/02/2018. 

JAIME ERNESTO CARNIEL 
Prefeito Municipal 

8835/2018 

yrrt-""t 
Piraquara 

EXTRATO DO 6i TERMO ADITIVO AO CONTRATO Ni. 46/2016 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PlRAQUARA. CONTRATADO: SOTIL 
LTDA, inscrita no CNPJIMF sob n°. 76.541.945/0001-82. DO OBJETO: 
Constitui objeto do presente aditamento a prorrogação do prazo de execução 
por 6 (seis) meses, contados a partir de 19/02/2018 até 19/0812018 e do prazo de 
vigência por 6 (seis) meses, contados a partir de 07/05/2018 até 07/11120 18.DATA 
DA ASSINATURA: 26 de janeiro de 2018. 

8760/2018 

I Planalto 

##ATO Anulação de Licitação 
##TEX Publicação de aviso de anulação de licitação 
##ASS InácioJoséWel1e 
##CAR Prefeito Municipal 
##DAT 31/01/2018 

MUNICiplO DE PLANALTO 
ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

"PREGÃO PRESENCIAL" N° 005/2018 

INÁCIO JOSÉ WERLE, Prefeito em exercicio do Municipio de Planalto, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: ANULAR o PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018, publicado 
na pagina 31, edição 10119, no dia 30/01/2018, considerando a restrição 
de participação e ampla concorrência, bem como o despacho de anulação 
nos termos do inciso IX do art. 38 da Lei nO 8666/93. Sem mais para o 
momento, publique-se a ANULAÇÃO. 
Planalto - PR, 31 de janeiro de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

8433/2018 

MUNICÍPIO DE PLANALTO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

"PREGÃO PRESENCIAL" N° 007/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO-PR, faz saber aos interessados que com base na 
Lei Federal de nO 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nO 272712007 
de 26/06/2007 e suas alterações, subsidiariamente à Lei Federal n° 8,666/93, suas 
alterações, LC 12312006 de 14 de dezembro de 2006, LC 14712014 de 07/0812014 
e demais legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 
1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n° 
007/2018, conforme descrito abaixo: 
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução do serviço de 
transporte de alunos residentes no interior do município de Planalto - PR até as 
escolas da cidade e escolas nuelearizadas, com o objetivo de atenderexelusivarnente 
as necessidades de transporte dos alunos que frequentam Educação Infantil (pré 
escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, 
residentes no Município de Planalto para o ano letivo de 2018 e 2019. 
VAWR TOTAL: R$ 2,715.791 ,20 (dois milhões setecentos e quinze mil setecentos 
e noventa e um reais e vinte centavos). 
DATA DA ABERTURA: 15 de fevereiro de 2018 -às 09:00 horas. 
O edital na integra pode ser consultado no portal do Município de Planalto no 
endereço eletrônico: http://planalto,pr,gov,br/JicitacoesMaioresinformaçõesjunto 
ao Departamento de Licitações em horário de expediente: licitacao@planalto, 
pr.gov.br, 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

8434/2018 

ESTADO DO PARANÁ 
Prefeitura Municipal de Planalto - PR 

A VISO DE RETIFICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018 

A Prefeitura Municipal de Planalto, estado do Paraná, torna pública a todos os 
interessados a retificação do Aviso de PREGÃO PRESENCIAL N° 00612018, 
cujo objeto trata-se seleção de proposta visando a contratação de empresa 

visando a objetivando a aquisição de pneus, câmara de ar e protetores de roda, 
destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, deste 
Município de Planalto, o qual passa a viger com a seguinte redação: 

VALOR TOTAL 
ONDE SE LÊ 
VALOR TOTAL: RS 1.053.420,14 (um milhão, cinquenta e três mil e 
quatrocentos e vinte reais e quatorze centavos), 
LEIA-SE 
RS 887.806.58 (Oitocentos e oitenta e sete mil oitocentos e seis reais e cinquenta 
e oito centavos). 

ABERTURA 
ONDE SE LÊ 
DATA DA ABERTURA: 09 de fevereiro de 2018 -às 16:00 horas. 
LEIA-SE 
DATA DA ABERTURA: 19 de fevereiro de 2018 - às 14:30 horas, 

Os demais Itens permanecem inalterados. 
PLANALTOIPR, 01 de FEVEREIRO de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

8587/2018 

I Ponta Grossa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR 
Aviso de Retificação de Licitação 

Pregão, na forma eletrônica nO 015/2018. 
O Município de Ponta Grossa - PR informa a existência de uma 
retificação na publicação do dia 31/01/2018, Onde se lê: Pregão, na 
forma eletrônica nO 018/2018. Leia-se: Pregão, na forma eletrônica nO 
015/2018. As demais informaçôes permanecem inaneradas. Mais 
informaçôes poderão ser obtidas no Departamento de Compras e 
Contratos no horãrio das 12hOOmin as 18hOOmin na sede da prefeitura, 
ou pelo telefone (42) 3220-1349 ou ainda através do link 
http://WWoN.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes. 

Ponta Grossa, 29/01 /2018 
Ãngela Pompeu 

Secretária Municipal 
8709/2018 

Pontal do Paranâ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ 

PROCESSO LlCITATÓRIO nO 006/2018 - PREGÃO ELETRÓNICO N°. 
00412018 - Objeto: "Contrataçio de Empresa especializada no 
fornecímento de UNIFORMES E ACESSÓRIOS, para uso da guarda 
municipal". Acontratação será pelo período de 12 meses. ABERTURA: 
20/0212018, às 11 :00 horas, sessão será realizada na internet no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.Critério de 
Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. Edital: Estará à disposição 
dos interessados no site: www.pontaldoparana.pr.gov.br. link 
licitação I Iicitações2018 I edita!s. 

Pontal do Paraná, 01 de fevereiro de 2018. 
Aurea Munhoz 

Pregoeiro - Decreto nO 6549/17. 
8761/2018 

I Porto Barreiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BARREIRa 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 02l2018-PMPB 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, por meio de seu 
Pregoeiro, tendo em vista o disposto na Lei Federal nO 10.520/2002, Lei 
Complementar n.o 123/2006 e 147/2014, subsidiária e Lei Federal 
8666/93 e alterações, torna público que fará realizar-se às 09hOOmin, do 
dia 19 de fevereiro de 2018, na sede da Prefeitura Municipal, conforme 
endereço abaixo, a licitação modalidade Pregão Presencia I (SRP) n.o 
02l2018-P.MPB, cujo objeto é a AQUISI.9ÃO DE GÊNEROS 
ALlMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO ESCOLAR PARA O 
ANO LETIVO DE 2018 E PARA EVENTOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O edital e seus anexos deverão ser 
retirados na sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua das 
Camélias, 900, Centro de Porto Barreiro/PR, fone: 42 3661-1010 ou 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos 

N° de edital: 007/2018 
Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo: Menor preço por lote 

Entidade: Município de Planalto 

Data de Abertura: 15/02/2018 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do serviço de 
transporte de alunos residentes no interior do município de Planalto - PR até as 
escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de atender 
exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que frequentam 
Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação 
de Jovens e Adultos, residentes no Município de Planalto para o ano letivo de 
2018 e 2019. 

I. BREVE RELATÓRIO 

Trata-se de Apontamento Preliminar de Acompanhamento motivado pela 
análise de possíveis irregularidades na licitação Pregão Presencial nO 07/2018 
do Município de Planalto. 

A licitação tem como objeto a "Contratação de empresa especializada para 
execução do serviço de transporte de alunos residentes no interior do município 
de Planalto - PR até as escolas da cidade e escolas nuclearizadas, com o 
objetivo de atender exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos 
que frequentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, Ensino 
Médio, Educação de Jovens e Adultos, residentes no Município de Planalto para 
o ano letivo de 2018 e 2019", 

Da análise do conjunto de informações e documentos relacionados ao 
certame, infere-se a ocorrência de aparentes impropriedades no que tange à 
insuficiente especificação do objeto licitado, a exigência de visita técnica como 
requisito de habilitação técnica, a insuficiente especificacão das condutas e 
sanções aplicáveis por eventuais condutas contrárias a execução do objeto, a 
ausênçia de designação de fisçal do çontrato e aparente ausênçia de 
justificativas na composição do preÇQ. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos 

11. DO EXAME TÉCNICO 

1:. Da análise do Edital do Pregão Presencial n° 007/2018, infere-se, 
inicialmente, uma desconformidade na especificação do objeto a ser licitado. Isto 
porque se notou que o mesmo não está de acordo com o art. 40 da Lei 8.666/93 
- Lei de Licitações e Contratos, que assim dispõe: 

Art. 40. o edital conterá no preâmbulo o número de 
ordem em série anual, o nome da repartição interessada 
e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o 
tipo da licitação, a menção de que será regida por esta 
Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação 
e proposta, bem como para início da abertura dos 
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara. 

Ainda a respeito do assunto, a Súmula n° 177 do Tribunal de Contas da 
União reitera que: 

"A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui 
regra indispensável da competição, até mesmo como 
pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, 
do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que 
envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais 
das condições básicas da licitação, constituindo, na 
hipótese particular da licitação para compra, a quantidade 
demandada uma das especificações mínimas e 
essenciais à definição do objeto do pregão." 

A apresentação detalhada das rotas que cada lote/linha deverá percorrer 
permite que a empresa licitante tenha conhecimento das características do 
serviço que prestará no dia a dia, conforme demonstrado a seguir. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos 

1 Prestação de serviço de transporte 52.000 
escolar nos seguintes trajetos: Cidade 

passando no Bairros: Jardim 
Floresta, Sol Nascente, João Zacoo, 
Esperança, passando em frente a 
das as escolas (manhã; ida e volta). 

Coxilha Alta - Linha Bonifácio San 
Cecilia até o Barra Grande (tarde; ida e 
rolta]. 

R$239.2oo, TOTAL 

Entretanto, o objeto precisa de maior nível de detalhamento, deixando claro 
tudo o que estará incluso no contrato, como, por exemplo: 

a. Se está incluso o serviço de motorista, e as condições de 
adequação do mesmo, bem como se ele exercerá a função com 
dedicação exclusiva ou não; 

b. Se está incluso o serviço de monitor, e as condições de adequação 
do mesmo; 

c. Se o abastecimento ficará a cargo da empresa ou do Município; 

d. Obrigatoriedade de seguros e quais os riscos abrangidos na 
apólice; 

e. Quem será responsável pela manutenção e a frequência de 
realização. 

Recomenda-se, ainda, que o maior detalhamento conste na definição das 
obrigações assumidas pelas partes no contrato administrativo superveniente. 
Trata-se de medida destinada a ampliar a segurança jurídica na avença e a 
previsibilidade das partes no procedimento licitatório, previamente à formação 
do preço. 

2. Em segundo lugar, observa-se que, apesar do edital admitir a 
participação de microempresas e empresas de pequeno porte, os direitos 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos 

contemplados no artigo 43 da LC 123/2006 não estão contemplados no 
instrumento convocatório. A redação do texto de lei é clara ao dispor que: 

Art. 43. As microempresas e as empresas de 
pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. (Redação dada pela Lei 
Complementar n" 155, de 2016) Produção 
de efeito 

§ 10 Havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da administração pública, 
para regularização da documentação, para 
pagamento ou parcelamento do débito e para 
emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
(Redação dada pela Lei Complementar n ? 155, 
de 2016) Produção de efeito 

Assim, insta a municipalidade ajustar os termos do Edital aos ditames da 
Lei Complementar na. 123/2006, mais especificamente, in casu, ao direito 
contemplado no artigo 43, §1° da norrnatlva. 

3. Especificamente quanto a documentação exigida para qualificação 
técnica, observou-se que não está de acordo com o art. 30 da Lei 8.666/93 - Lei 
de Licitações e Contratos, que assim dispõe: 

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar 
se-à a: 

I - Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos 

II - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos; 

III - Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu 
os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento 
de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso", 

A jurisprudência das Cortes de Contas na matéria é farta no sentido de 
vedar a obrigatoriedade de visita técnica, ou vistoria presencial, em 
procedimentos licitatórios, conforme exemplificado no v. Acórdão 212/2017 do 
Plenário do TCU: 

"A vistoria ao local da prestação dos serviços somente deve 
ser exigida quando imprescindível, devendo, mesmo nesses 
casos, o edital prever a possibilidade de substituição do atestado 
de visita técnica por declaração do responsável técnico da 
licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das 
condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos" . 

A jurisprudência desta E. Corte caminha no mesmo sentido: 

"Abstenha-se de inserir em seus instrumentos convocatórios 
cláusulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao 
local das obras quando, por sua limitação de tempo e em face 
da complexidade e extensão do objeto licitado, pouco 
acrescente acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a 
obra/serviço, de maneira a preservar o que preconiza o en. 3a 
caput, e § 1°, inciso I, da Lei 8.666/93, sendo suficiente a 
declaração do licitante de que conhece as condições locais para 
a execução do objeto", (Acordão n0906/2012 - Plenário; 
Conselheiro Caio Márcia Nogueira Soares) 

Ao revés, o Edital ora analisado exige expressamente a realização de visita 
técnica e, por conseguinte, a emissão do Atestado de Visita, como requisito 
indispensável para a habilitação técnica das licitantes, o que não se pode admitir. 
O teor dos itens 3.5 e ss. do Edital explicitam o exposto: 

Página 5 de 9 



· " 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos 

3.5 - Os Ucltante8 devem visitar 08 locais Ctndeto8t. para verlflcaçio da. 
condições e dimeDsio do local da ezecução do. serviços. 
3.6 - As visitas deverão ser yendac1aa diretamente no Departamento de 
Educaçio, deste Município de P1aD.a1to com antecedência de 24 horas ao 
dia desejado, ou pelo telefone (bm 46 3555-S132. 
3.7 - As visitas poderão ser reaUa.das até 48 (quarenta e oito) horas ante. 
da apresentaçio das proposta •• 
3.S - O Departamento de Educação emitirá ATESTADO DE VISITA, que deverá 
ser anexado ao Envelope 11" do presente Edital, em conjunto com demais 
documentos de habilitação. 

A exigência é reiterada no item 5.2 do Termo de Referência do 
referido Pregão Presencial: 

5.2 - As empresas interessadas em participar do certame deverão fazer visita as 
linhas e rotas a fim de tirar suas dt)vidas antes do certame. Buscando minimizar 
problemas Já encontrados em outros anos, fica obrigado que a empresa realize a 
visita com agendamento mrnimo de 48 horas antes do certame. 

Portanto, constatou-se que a exigência do referido documento como 
requisito adicional de habilitação técnica não está em conformidade com as 
exigências legais e com o entendimento pacífico na jurisprudência. 

4. Observou-se, ainda que o presente Edital não corresponde com o 
disposto na Lei 10.520/02, Art. 3°, I: 

"Art. 3° A fase preparatória do pregão observará: 

1- A autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções 
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive 
com fixação dos prazos para fornecimento". 

Isto porque se constatou que a minuta do contrato administrativo anexada 
ao edital do certame não aponta adequadamente as sanções aplicáveis 
correlacionadas as eventuais condutas praticadas pela Contratada em 
desacordo com as obrigações assumidas. Observa-se, na prática, que as 
previsões genéricas de sanções são repelidas pela jurisprudência e inaplicáveis 
na prática, o que não se pode admitir. 
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Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos 

Apenas a título de referência, no âmbito federal a União emitiu a 
Norma Operacional DIRAD nO. 02/2017 e a Instrução Normativa nO. 01/2017 da 
Secretaria da Presidência, que tipificaram as condutas infracionais com as 
respectivas sanções aplicáveis. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

5. Além disso, é pertinente que seja indicado um servidor que ficará 
responsável pela fiscalização do serviço prestado. Inclusive, recomenda-se que 
a municipal idade implemente e passe a adotar manual próprio de fiscalização 
que facilite e oriente o trabalho do fiscal nomeado. 

6. Por fim, mas não de menor relevância, devem ser feitas considerações 
a respeito do preço praticado no certame. Em análise comparativa com os Editais 
nO 082/2015 e nO 017/2016, notou-se que as linhas tiveram aumento considerável 
no preço do quilômetro rodado, de até 40%, como exemplificado abaixo. 

1 Prestação de serviço de transporte esco 
nos seguintes trajetos: Barra Grande, 
Lajeado Lambari, Linha Turra. Barr 
Grande, São José do Barra Grande, Ce 
da Lua até o Colégio de Barra Grand 
(manhã; ida e volta). 

2 Prestação de serviço de transporte esco 
nos seguintes trajetos: Barra Grande, 
Linha Turra, Lajeado Lambari até 
Colégio de Barra Grande (tarde; ida 
olta], 

Km 3,09 71.070,00 

TOTAL Uil.298tOO 

Edital nO 017/2016 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos 

Prestação serviço transporte 29.200 
scolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Lajeado Lambari, Linha 
urra, Barra Grande, São José do 
arra Grande, Cerro da Lua até o 

Colégio de Barra Grande (manhã; ida e 
olta]. 

2 Prestação de serviço de transporte 23.00 Km 
escolar nos seguintes trajetos: Barra 
Grande, Linha Turra, Lajeado Lambari 
até o Colégio de Barra Grande [tarde; 
'da e volta). 

R$237.275,1 

4,5455 R$104.546,50 

TOTAL 

Edital nO 007/2018 

Além disso, em comparação com outros Municípios da região, o preço do 
quilômetro praticado encontra-se muito elevado. A título de exemplificação, em 
Matelândia o preço máximo praticado no edital do Pregão Presencial nO 09/2018 
é de R$2,82, e em Salto do Lontra, no edital nO 06/2018, é de R$3,33. 

Destarte, isso evidencia uma elevação injustificável no preço. Cumpre ao 
Município motivar este acréscimo ou rever a composição de preços no certame. 

111. CONCLUSÃO 

Após análise técnica, encaminha-se o seguinte Apontamento Preliminar de 
Acompanhamento - APA, a fim de que o Município de Planalto/PR: 

1. Avalie a adoção de medidas corretivas quanto ao certame, tendo em 
vista a ocorrência de aparentes impropriedades no que tange à insuficiente 
especificacão do objeto licitado, a exigência de visita técnica como requisito 
de habilitacão técnica, a insuficiente especificacão das condutas e sancões 
aplicáveis por eventuais condutas contrárias a execução do objeto, a 
ausência de designacão de fiscal do contrato e aparente ausência de 
justificativas na composicão do preco. Por conseguinte, avalie a adoção de 
medidas de anulação/revogação corretivas quanto ao certame e justifique 
a manutenção/suspensão do certame; 
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2. Avalie a possibilidade de suspensão do certame para adequação dos 
itens identificados neste Apontamento; 

3. Avalie a adoção de medidas de controle interno destinadas a evitar a 
recorrência das impropriedades apontadas no Edital de Pregão Presencial 
n? 007/2018. 

A manutenção das impropriedades, nos termos em que foi identificada, 
poderá ensejar a abertura de Comunicado de Irregularidade com a aplicação de 
multas administrativas previstas no art. 87 da Lei Complementar n.? 113/2005. 
Além disso, a Instrução Normativa nO 122/2016 desta Corte de Contas em seu 
artigo 8° inciso II estabelece que caso seja considerada insatisfatória ou não 
apresentada a resposta, serão tomadas as medidas cabíveis, inclusive a 
instauração de Comunicado de Irregularidade para a atuação. 

COFIT, 09 de fevereiro de 2018. 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ N° 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO PARANÁ 

DOUTA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONTRATOS 
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - COFIT 

Nº de edital: 007/2018 
Modalidade: Pregão Presencial 
Tipo: Menor preço por lote 
Entidade: Município de Planalto 
Data de Abertura: 15/02/2018 

MUNICíPIO DE PLANALTO, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica 
de direito público, inscrito no CNPJ sob o nO 76.460.526/0001-16, com sede na Praça São 
Francisco de Assis, nO 1583, no Município de Planalto-PR, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal INÁCIO JOSÉ WERLE e por seu Controlador Interno Sr. OLDECIR 
CAMPOS, vêm perante Vossa Excelência apresentar cumprimento às determinações 
exaradas no Apontamento Preliminar de Acompanhamento motivado pela análise 
de possiveis irregularidades na licitação Pregão Presencia I nO 07/2018 do 
Município de Planalto, expondo e requerendo o quanto segue: 

A municipalidade fora intimada a encaminhar resposta a este E. 
Tribunal de Contas no tocante ao Apontamento Preliminar de Acompanhamento decorrente 
de aparentes impropriedades e necessidade de adoção de medidas corretivas quanto ao 
certame, tendo em vista a ocorrência de impropriedades no que tange: a) à insuficiente 
especificação do objeto licitado; b) a exigência de visita técnica como requisito de 
habilitação técnica; c) a insuficiente especificação das condutas e sanções aplicáveis por 
eventuais condutas contrárias a execução do objeto; d) a ausência de designação de fiscal 
do contrato, e e) aparente ausência de justificativas na composição do preço. 

Os autos do processo administrativo em comento foram avocados 
pela Procuradoria Jurídica do Município, que em conjunto com a área técnica e 
Controladoria Interna encontram-se realizando apontamentos corretivos para a 
anulação/revogação corretivas quanto ao certame, convindo esclarecer a esta Douta 
Coordenadoria de Fiscalização de Contratos e Transferências que a municipalidade, em 
atenção aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade, promoverá a anulação do 
Pregão Presencia I nO 07/2018, em razão da necessidade de adequação a todos os 
apontamentos de aparentes impropriedades, os quais serão objeto de saneamento no 
certame vindouro. 

Com a finalidade de prestar os devidos esclarecimentos, pela ordem 
dos apontamentos, mencionamos que no tocante à insuficiente especificação do 
objeto licitado, fora mencionado no Apontamento Preliminar de Acompanhamento que o 
mesmo não está de acordo com o arte 40, I da Lei de Licitações, ou 'a, de que o objeto 
da licitação não foi indicado mediante descrição sucinta e clara. 
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Segundo apontou-se, o objeto precisa de maior nível de 
detalhamento, deixando claro tudo o que estará incluso no contrato, exemplificando-se 
quanto a inclusão do serviço de motorista e as condições de adequação do mesmo, se ele 
exercerá a função com dedicação exclusiva ou não; se está incluso o serviço de monitor, e 
as condições de adequação do mesmo; se o abastecimento ficará a cargo da empresa ou 
do Município; a obrigatoriedade de seguros e quais os riscos abrangidos na apólice, bem 
como quem será responsável pela manutenção e a frequência de realização. 

Data máxima vênia, em análise aos itens apontados como 
necessários ao maior nível de detalhamento do objeto, verificamos que os mesmos, em 
que pese não constarem no objeto do Pregão Presencia I 07/2018, foram descritas, 
satisfatoriamente, com exceção da inclusão de serviço de monitor se o abastecimento 
ficará a cargo da empresa ou do Município (o que será objeto de medidas corretivas), no 
bojo das cláusulas de execução do contrato. 

Mencionamos, à título de esclarecimento, no tocante à inclusão do 
serviço de motorista, os itens 7.5, 10.6 e 10.7, cujas exigências tratam-se de um requisito 
de habilitação da empresa proponente, consoante exigência contida na alínea "j" do item 
9.1 do edital: "Carteira Nacional de Habilitação does) motorista(s), com aptidão para 
transporte escolar;". 

No tocante à obrigatoriedade de seguros e quais os riscos 
abrangidos na apólice, as mesmas foram satisfatoriamente previstas na alínea "n" do item 
9.1 do edita!' (critérios de habilitação), necessitando de correções no tocante aos riscos 
abrangidos na apólice, o que será providenciado. 

Quanto ao responsável pela manutenção, referida exlqêncla foi 
prevista nos itens 10.5, 10.9 e 10.10 do Editaf, merecendo as devidas correções quanto a 
frequência de realização, o que será providenciado. 

Ao exposto, considerando-se a necessidade de observância de 
descrição do objeto mediante descrição sucinta e clara, indaga-se da possibilidade da 
realização das adequações em editais vindouros, sem a necessidade de transcrição de tais 
detalhamento no objeto do certame, de modo que a municipalidade irá cumprir a 

1 "n) Cópia da APOLICE DE SEGURO de Responsabilidade Civil para passageiros transportados, com garantia 
única, contendo a placa do veículo a que se refere, sendo os seguintes valores: 01) - para veículos com capacidade 
igualou superior a 18(dezoito) passageiros: mínimo de R$2.742.581,14 (dois milhões setecentos e quarenta e dois 
mil quinhentos e oitenta e um reais e quatorze centavos); 02) - para veículos com capacidade inferior a 18 
(dezoito) passageiros: mínimo de R$800.000,OO (oitocentos mil reais); 03) - em todos os veículos, as apólices 
também devem prever a cobertura de SEGURO CONTRA TERCEIROS, com valor mínimo de R$IOO.OOO,OO 
(cem mil Reais);" 

2 "10.5- No caso de necessidade de manutenção ou reparos, apresentar veículo(s) substituto(s) nas mesmas 
condições previstas e imediata comunicação por escrito ao setor de transporte da Secretaria Municipal de 
Educação. ( ... ) 
10.9- Manter o(s) veículo(s) em boas condições de tráfego e em perfeitas condições de funcionamento, 
conservação, limpeza e segurança. 
10.10- O(s) veículo(s) destinado(s) a execução do transporte escolar deverão sofre revisão periodicamente, para 
que possam assim oferecer um serviço satisfatório, bem como seguro e confiável ao eus usuários." 
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recomendação de maior detalhamento na definição das obrigações assumidas pelas partes 
no contrato administrativo superveniente, mediante cumprimento integral aos 
apontamentos realizados no item I do Exame Técnico desta D. Coordenadoria. 

Em cumprimento ao item 11 da APA, a municipalidade promoverá os 
ajustes dos Editais vindouros aos ditames da Lei Complementar nO. 123/2006, nos moldes 
do artigo 43, §10 da normativa. 

Em cumprimento ao item 111 da APA, a municipalidade promoverá 
os ajustes dos Editais vindouros, extraindo-se como requisito adicional de habilitação 
técnica a exigência da realização de visita técnica e, por conseguinte, a emissão do 
Atestado de Visita como requisito indispensável para a habilitação técnica das licitantes. 

De igual modo e forma, providenciará os ajustes visando a 
adequação das sanções aplicáveis correlacionadas as eventuais condutas praticadas pela 
Contratada em desacordo com as obrigações assumidas, conforme determinado no item IV 
da recomendação, bem como, ainda, promoverá a revisão da forma de fiscalizar o serviço 
prestado, esclarecendo-se que a municipalidade possui comissão de fiscalização nomeada 
para o exercício de tais atribuições. 

Em conclusão, considerando-se escorreitas as considerações 
exaradas pela Douta Coordenadoria relacionadas elevação no preço do objeto do certame, 
o Município de Planalto promoverá a revisão da composição de preços no certame 
vindouro, considerando-se a necessidade de anulação do presente, buscando ampliar as 
fontes de pesquisa, a referência de preços obtida a partir dos contratos anteriores 
do próprio órgão, de contratos de outros órgãos, de atas de registro de preços, de 
preços consignados nos sistemas de pagamentos, de valores divulgados em 
publicações técnicas especializadas e quaisquer outras fontes capazes de retratar o 
valor de mercado da contratação. 

Ante o exposto, requer seja acolhida a presente, em cumprimento 
integral às determinações exaradas no presente Apontamento Preliminar de 
Acompanhamento. 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

Planalto-Pr., 12 de fevereiro de 2018. 

~~<~Á 
INÁCIO JOSE WERLE 
PREFEITO UNICIPAL 
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Atos Oficiais Quinta-feira, 15.2.2018 - N" 6.389 JORNAL DE BELTRÃO 1A 
SÚMULA DE RECEBI)\1ENTO 

DE LICENÇA PREVIA 
IRMÃOS NETTO LTDA toma público que 

recebeu do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, 
Licença Prévia para o empreendimento de fabri 
cação de produtos de padaria e confeitaria que 
será instalado no lote urbano n° 05 da quadra n° 
284 localizado na Rua Antônio Carneiro Neto, 
170, Barracão Comercial , Alvorada, Francisco 
Beltrão - PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA INSTALAÇAO 

IRMÃos NETTO LTDA torna público que está 
requerendo junto ao Instituto Ambienta! do Paraná - 
IAP, Licença de Instalação para o empreendimento de 
fabricação de produtos de padaria e confeitaria que 
será instalado no lote urbano n? 05 da quadra nO 284 
localizado na Rua Antônio Carneiro Neto, 170, Bar 
racão Comercial, Alvorada, Francisco Beltrão - PR. 

CINCO MINUTOS DIANTE DE SANTO ANTÔNIO 
Há quanto tempo te esperava, Ó alma devota. pois bem conheço 

as graças de que necessitas e que queres que eu peça ao Senhor. 
Estou disposto a fazer tudo por ti; mas, filho, dize-me uma a uma 
todas as tuas necessidades, pois desejo ser o intermediário entre 
rua alma e Deus com o fim de suavizar teus males. Sinto a aflição 
de teu coração e quero unir-me as tuas amarguras. Desejas o meu 
auxilio no teu negócio Queres a minha proteção para restituir a paz 
na tua família tens desejo de conseguir algum emprego ... queres 
ajudar alguns pobres ... alguma pessoa necessitada ... desejas que 
cesse alguma tribulação ... queres a tua saúde ou a de alguém a 
quem muito estimas? Coragem, que tudo obterás. Agradam-me 
também as almas sinceras que tomam sobre si as dores alheias, 
como se fossem próprias. Mas, eu bem vejo como desejas aquela 
graça que há tanto tempo me pedes. Tem fé que não tardará a 
hora em que hás de obtê-Ia. Uma coisa, porém, desejo a ti. Quero 
que sejas mais assíduo ao Santissimo Sacramento; mais devoto 
para com a nossa Mãe, Rainha Santíssima; quero que propagues a 
minha devoção e ajudes meus probres. Oh! quanto isso me agrada 
ao coração! Não sei negar nenhuma graça àqueles que socorrem 
os outros por meu amor, e bem sabes quantos favores são obtidos 
por esse meio. Quantos, com viva fé têm recorrido a mim com 
o pão dos pobres na mão e são atendidos! [nvocam-me para ter 
êxito feliz em um negócio, para achar um objeto perdido, para 
conseguir a conversão de alguém afastado de Deus, e eu, por 
amor dos meus pobres cuja miséria está a meu cargo obtendo de 
Deus tudo o que pedem e ainda muito mais. Temes que eu não 
faça outro tanto por ti? Não penseis nisso porque prezo muito as 
prerrogativas concedidas por Deus de ser o santo dos milagres. 
Muitos outros como tu tem precisado de mim e temem pedir-me 
pensando que me importunam. Leio tudo no fundo do coração e 
a tudo darei remédio; hei de obter as graças; não temas. Agora, 
volta as tuas ocupações e não te esqueças do que te recomendei; 
vem sempre procurar-me, porque eu te espero; tuas visitas ,e hão 
de ser sempre agradáveis, porque amigo afeiçoado como eu, não 
acharás. Deixo-te no coração sagrado de Jesus e também no de 
Maria e no de São Jose. Reze em seguida I Pai-Nosso, Ave-Maria 
e Glória ao Pai. (M.S.C.) 

ORAÇÃO DA SÚPLICA DO PERPÉTUO 
Ohl Mãe do Perpétuo Socorro. Vós conheceis as dores, dificul 

dades da minha vida e especialmente a aflição que me traz aqui 
aos vossos pes. Adoro a divina vontade e beijo resignada a mão de 
Deus que me prova e hoje, como ontem e sempre confio em seu 
infinito poder e sua infinita misericórdia. Porém, Ele pôs em vosso 
coração as riquezas de sua bondade e em vossas mãos os tesouros 
de sua onipotência. Oh! Mãe do Perpétuo Socorro, com a maior 
confiança venho hoje aos pés da vossa santa imagem para impl~ 
rar o vosso auxilio. Não confio nos meus merecimentos e nem nas 
minhas obras, mas só nos méritos infinitos de Jesus e no vosso 
matemo e invencivel amor. Oh! Mãe viste as chagas do Redentor 
e o seu sangue derramando sobre a cruz por nossa salvação. Foi o 
vosso filho, morimbundo que vos deu a nós por Mãe. Não fostes 
vós Quem escolhestes o doce titulo de Mie do Perpétuo Socorro? 
Por isso ó Mãe do Perpetuo Socorro pela dolorosa paixão e mor 
te do vosso divino Filho pelos indivizíveis sofrimentos do vosso 
coração de coredentora, suplic~vos ardentemente obtendo-me do 
Senhor esta graça que tanto desejo, e que tanto necessito. Sabeis, 
ó Mãe bendita quão grande é o desejo de Jesus Redentor de apli. 
car-nos todos os frutos da sua Redenção. Sabeis que este tesouro 
foi posto em vossas mãos para nõ-Io dispensar. Obtend~me, pois, 
benigníssima Mãe, do coração de Jesus a graça que vos peço hu 
mildemente nesta súplica e feliz cantarei vossa misericórdia, por 
toda a eternidade. Assim seja. N.S. - Quem quiser obter graças de 
N. Sra. do Perpétuo Socorro, prometa espalhar esta oração da Sú 
plica Perpétua. Hoje mando imprimir um milheiro destes folhetos 
em ação de graça por uma graça alcançada. 
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"'.UtaS() 4H tntatNH. 00.It0I'gI dt pocM •.•• pari I mtbanç60 de 4"~io coletNo, 
pMendo.,.,. tlfllO COMUM' advogMIOI, bem como d •• r PlId •••• 
d) _ FIuçlo ft ~içlo ••••.• íetenàal: c:.onfotmt art!eo ••• lndIo N, da CFa • 
""'-1- do artigo $1). em favor di Entidade, obMrYan4we Q~ •• ta ..n W'na da. 
oponunkl'" 105 Int-vtllntel 0Hta nleQoria pan a "Ia"If •• t.çto indMduaI tmltr •• ,.. 
OII~lrefutcSI~.c\ldat.o. 
.I-.t.utorizaçao Plfa cobrança da Cot\lribuiçlo Si~ IW)& t.tmoe "....,,_to do dhIto 
OOMOIicloIdo. cIt KIOtdo com. ,.rorma lnbaINsta(1l.4f712017). ~'::o~ di çonlal. poderIOo $ar SIOf\trgada para .-..mb6Iia ~. cno 

Q.I·(Mto.* • .wJtoI"(t.""*""r#o.~ .••. 
Ftll"ICiaca Bdt&o~ ••• 01 de '-'"o cs. 2011. L~ de» aanto. VMlI.lr.lP-tMldenttl, 

~. 
O S61diclJt() 4_ TntMfI.à« •• n. IndÍlltd ••• AllniHltaçio dI Fr.1ntKeo e.ettrJo • 
r-viM. Cotll MIM'. roro' A .•.•• Id. Nit6nio SiMo a..~ri, 2111. l!:aqUlna eQtf! Rua 
~IIWrfoJ.rd"'lUtia HlFr.rociK.a8eelào.rR, ••.•••• daP,~-WlISt 
datStl'lt9!'Y!t!bu" ~tocto.OItt~ __ ~DI,I Modu~ 
dt .IÍ!'J!t!!It!ÇIa(Ipm!g!!!I. motgtntdt ctHl dWi ~ ao. ~ t'ItI.IAk:": 
Fr.w:iKo 8eIfIo 'MOa}, ~~, a..1;aOo FIho, fkH di SfftI dQ SUl. 
Barratio. Santo Ant6tIiD do~, Pnnehlta. P,"*, do 0.. •• , PUtWto. CapaMl"M, 
Realu.a, Santa lU"" do o..tt. $aM do Lomra, No~a PratI 00 ~ enu. ~ •.• -. 
~.a ~ 10 SII\toesW. MMfrinópoüa, PlM.tJ lia 1&0 Bento, 8. Vi&ta dtI C'I'OU 
• ~,~Como,~Ullat pMf~ ••• 1. EIItiMctl! potforçaao E:Iiat1Jto,.,..f'I' 
M"1!"IbW.l ~fll • .., ~ • 02I03It011. ço.n fIrMçkI às IMO da maIIbl, .m 
ptWNl,. convocaçlO C<N'ft mKIIdt 1M. um dOIS nl*Mdot_ abrangkks po( •••.• 
II1tldadlolrapNNtttaÇio I. tm qll.llql"" l'IIímaro da ptnlNl_ •• 10MO, !..anelo como local 
• .1dII do sJndic.tt~ tifo. Aftf1" A.tIttw\IO Sit'rio BltbMtl. 2171 _ Jatdlm lU •• , ."". 
cMQbeI'fM!' • .,...in" 0f'Iittn do dia: li' fa.tUIIa dIIw •• io, ~ 119f"OY";Io da 
1M"'" 1M teMnd~6n PI'. I~açlo di CCT -CON'VEHÇAO COlfTJVA DE 
TRA8ALHOaIou ACT· ACORDO COLETIVO DE ~ ~no operiodode 201tf201 •• 
b) • 06Icuui0 a 4etibe~ para ftnr o ~ Saia,. ta •• .,., .ao. In~ di 
•• ~.uMgoria COM d.1U baMfNllo. 
cl' AuIodoçJo pw •• 0Iretc:IrV do SindiQ10 negoew com a clM •• (NittI::w\aI a. no 
in&~ ••• 1tatattR&. DIItor'fIlItIt ~ PlI"1I • inMa~!k dIHidio cOIIItiYo, 
podendo ~"'-""'COftItituJr~,blmCOl'l1O~' ~ 
d) - Fi.~ Of ~Io ,.,. •• fIáII confCW'IM: attlQo r, tnáso ri, da eF"1I& • 
"no4.~ do tI"tiSJa 613 • .,.. t",Of d. EtIlktade, obnfvatl(lO .•• que __ "ti •.• m da. 
0S>Qrtu!Mdades _Int.gno"'" "ta ~ peta a l"QnHft1açáo Jndhldual cOllttária 
<IU~.t'fIftoridat4nt1lbulçiorHC~. 
• )-AIJ~ PI",CO~daConb'ibufçjo Sindlcal., l'1(li: IItmOIo ptl'll.to dodi~ 
torotOlidado.deacorttocorn. refanMtr.~1Ithta(1SMl'I21I1T), 
~~ toItW, podendo ,., ~ par» au."W •• ~ Q", 
fi) _ Outroa.UUItto$" eM ""--tl~ ~ 
Fl1IltCisto 8eItfio-PR. ot .~. ma.leonelt ctc. SantM Vft!tWllfP,."I6ItntaI_ 

EDfTAL Df CONVQÇJ.Clo. 
O S",&uo de» T~~,.. ItIG~ da AIInwI~ * f"raM:hco 8l!1t1ia e 
~ tom .-. • fofo • A •• M6a ~ $1.,10 INrWari, 2111. faql.l1Aa tDln R.o,oa, 
~,8alrJoJf.".IU"'""Fnonc:~IWttk-PR. ava.dapml6antl-\.!2!!!!t 

R2!l.lW todoa 0I11'ab.1oltl.tdonot. aNOC~ 01,1 "10 d •• ~ 

""" ••• !""' •••• ~!:' •••• ~"''''''''.'!'.\',_!'''''.'''''''l,'', ••• ..,.._~e!.oPmI'!'.;.':':'r::: 
Stlgado Filho. FIoI da Satrl do Sul, Banat:.\o, So1nto AI'lt&l1o do $U(Ioft,t •• 

PnonchiCa, P~ Ifo 0..., PlIMIto. CaJQnetnI. RN'-u. S&lU !uM! do 0fttIt. Salto do 
u)fdn, No'>'. "Ma do .uaç •.• , W. MarqUft. NoYa !eparaIIÇII do Sudoe$~, 
••• ntr1IItIpOIIl. PiMIf de SIo ~ Bala Vttla da CatOba I~. bIlIn COftIO. aqu. •••. 
ptrt~ ••••• fntidMa por bç.a do &tIttJtc. swa • ~ _'*' a •••. 
tHRada dia O~ •• .,_ Iftcio> _ U'" •• 11*lhI., 1M! ,..,.." convotaçào COM 
rMUIcN mait bta ~ "-blJlIacSotH abrantidoa por lIftI "lid.MtI~ao I .•••• 
tIUIlQu« .tHNto dt .-....e •••• 1 .••• )0, tIncto toffID Ioul ••• do Iltldlc.at.o. .., • 
AllltJtida Ant6rno SIMo aatNtt. 2111 - Jardim 1U1ia, Pita ~. NQUun. oedam 
do dia: a). ~ • .wMloo.Ila~I·~1tÇIo da pautl41 ~Plf' 
IMI\lOC:~ tU CCy.cONV!NC;AO COl..lT1liA DE TRABAlHO Mil ACT _ ACORDO 
COlETNO DE ntA8ÀI...HO I)ad O periodo ctI 2011n011. 
DI • t*cuulo I d.llber"açlo JN'" Hur ° PiI-D SalatW ""lnimo 101 Inhtgraftlft da 
r",*Ulla~cOl"lld.tta"fIlI'o. 
c) - Autonuclo pano a Oimoria Uo SlncliC.1lto negoc:lI:t com a çlR •• Pttn)rw)1 CI, no 
~&o da: IlItatN ••• out~ de poóetK para .• INtaUta;çto 1M d~ coIoIIÍYu. 
poMtIdoP.1ratantotOfl,'i1Uit~bem""""",podItt&; 
dI . Ruçlo '" ComribuiÇlo " •• lltendal con1onnot 'ltito r, lfICiaQ rv. da CFin • 
tItn-a" do artigo 5'1, fi" f"_' da r~, ~ q&M Im. ••• ", •.••.•• dh 
opoItUn ao. ~_ dMtt 4111 beM pan. mann..~ IfIdIvIdual tOlllJ"j/Ú 
ou Inar,,", I~" c:onIribWçio da r:""teio. 
li· Avkwiucio,..no~ • ~$inclitaI, _..,_~~ dodW. 
cOI"I$Oiid.tdGadlaeotdotOtna NIfonnattallalRll(tlAl1t201T). z.;..::~ C<IIftll •• {/ttMHIIdO ,.,. poat.".* pwl • .,MlbW. ~ caao 

aJ- o.."1roIa.t.wn1of; .;".,_. cfoI hb.Jfhadorq. 
FmoclKo Belttlo .PR, Of 41 fltv_iro eM 2O,'.leonat. cIot "'nto. V"""ra(PIHIdarnIJ. 

!D!IAL DE CQHyQÇACAQ, 
O ~ ÕOI' T~ MS IndúariM da ••. 1IiIBtftt~ di Ff"ItICiIc<) Bétriu I 
,-...0, CQn ••• I foro à A.".1tiIb AntMIo SI'rio ~, 2111, &cIuffUI ~ Rua 
0Iinda, Bairro Ja1'dlm "MIa 11ft F'aAÇ$CO e.It6o - f"ft, .cnrriI da ~_ ~ 
•• S!r!tt!!f VtObtr. utl!.2a k)doI M ~.M$OC1oIdoI; OQ Ido 6aS ~ 
dA pro. •• tK.&gIP",lI!ctdo. eon"kIriI Btcfto Ou", do f!ttW1, Qb lIaW!!I!I. doa 
•.••••••• nll.ltlitlplo.: FrancikoBeI&rlo(MNJ..~. ~SaIgadoFiItto, 
FkIr. San de _ lSanaclO, Janto Ant6nIro do SUckNstt, Pr.nctWU, ,..,011 do Onta. 
Ptanaao, (:apaMma, "eattu. lMta IzaIMi 40 0eMI., Salto do lontr.1, No-l. PtN do 
IgLIIÇu;, ~ M.~ ~. E.patnSl 60 SudoHtt. ManfrlnOpofiJ, !linhal 1M $ao 
Benta, Sela vtIú da c.rotM • .f.m;lén. bM eoJI'IO. ltQuftts~'" ,lata. EntiUcM 
POf totça do EtUMo, para a MMmbfell "til. ur "'IÜlad, eu. Ol103f2018, COtn inõciO 
" 1Sb30 di mIn"', 'fI! priRttllt. ~Jo C<Mn ~ __ um doe tr.bal~ 
lbI'.ntidoto pcN" Ht.II ~~utÇlo ., em QUa\qu.r nurrotrO de "',...,.. .t. 
1Ctl30, tIndo eoma tocat ••• do .lndiulO. ,110;' Avenida Anl6rOO liMo Barbittri, 
2111 - Jardim la:Iia , pw. cJ.tIl.,. •.• nrIt1. saguinta Of'dajn do dia: '1 - bbtdo diKlASlO, 

=~oÁ;c~e:DE~=..ade~~cou~~~~ 
PI",operioclc_101112011. 
j)) • Diac:uuJo a dd~ 1M" flor ° Pà&o "ti" ,.Inimo »01 Inteof2Int-.. da 
rMP$C!hta ~ tOM ct.ta UM rnakI.. 
c). ~Plno'~CSo&ilMüe«lD~c_ac&n. .•• pml"OfWlie.no 
--- fIabtiI" •••. ~.,.,..... pv. * ~de~.fdiocoteti~, 
pocMrocto p.ara lanfo COftltttl.lif lldllooaoo., boM! como óMgat podatea; 
~. - !'!~ ~ ~bl.tiC~ ,u"'endal eonfonne ..., •• , *;..0 fII. da CFIIa e 

Ittl"l ...••• do Irtip ns. "" faW)f a. bttidICH. obu,......... ~ lStI ..ti UfN! das 
opott&rl'l~ ao. !rltl!gnon •••. dHta c:a~a pano, m""'uta.ÇIO lndtvicluli tOf!1.)"IF"a 
ou !'avMv.la rtttafida contrlbl.lliio de cuatelO. 
.1- 4I.Itoriuç1o pJ". cobntnça da COfIlrhiçIo SlnclteM, MI!t ~ pt!'ti$1o do difeito 
conaolidtocto'daac:OI'dOCOfll& ~lNItrablItNta(1Mf7120t7). 
'/,.;, •• ~ ft cOtlraa. podttndo ...,. po$~ pata ISS.,..bIti.t Ng";",. tua 

g). 0vfrcJ.a IUlMtw."""'''f#M "."." ••.• , 
F,MCiIco a.Ilr)o -PR, Of di ""-ito,. 201'. ~ cto. $amo. V~P,"iIMna). 

SUPERATACADO S.A 
Rua Um PmIongMlento, s/n._ P~ Uunie~ lera 

CNPJJtJF n,' 21.169.14&0001-24 
EDITAL DE ASSE~BLEIA GERAl ORDINÁRIA 

EDlTAL DE COWOCAÇÃO 

SU~Ê~:A\~r~~~ ~~7~~R::~~~ {::aõf~~~r~l 
21.169.14810001-24, com sede na Rua Um PrOOngamento, s/n'_ Pal"CJ.l6 Municipal 
lara. f.tunicipio de ROI18SCOI'Ç8. E,1ado do Paranã, CEP 85.610.000, allavés do seu 

:;r~~:~~Tfs~~::A~~~tW~~ ~~:~ 
13 de IAarçode 2018. _anteAlgeri GriI à Rua •.••• Giongo.178-Cen". CEP: 
85.730-00, l'\éI cidade de Pranchita, estado do Paranã; com inicio previsto para as 17 
horas, em primeira convocaçio, com a presença de no mirimo 1/4 (um qJ8rtO) do e. 
pital social com direito avolo; em segt.r1da convocação, às 17 horas e 30 minutos, com 
a presença de CJJ8kJJer número do capital social com direito a IIOtO, para deliberarem 
sobre OS seguintes asstntce: 

1. Apresentação, deliberação e votação da prestação das contas do exercício de 
2017; 

2. Discutir e votar as demonstrações flfl3nceiras do exercicio 2017; 
3. Determinar a destinação doa resultados (dividendoa); 

ciB=~E~ ~~~:iazer representar-se na AsserrilIeia Geral 
por procu..oor. constiluido na fonna do An. 126 da Lei n' 6.40-4 de 15 de dezent>ro 
de 1976. (An. 28). 

Francisco Beltrão (PR), 07 de Fevereiro de 2018. 
DENILSO FABIANO F. BALDO 

DIRETOR 

ASSOCIAÇÃO DA REDE ~M~6~~~~~S UNIDOS DE FRANCISCO 

Rua Um Prolongamento, s/n._ P8((fJe Uunici:lallara 
CNPJI!.lF n.' 06.882.159_1~ 

EDlTAL DE COWOCAÇÃO 
ASSE~BlEIA GERAl ORDINÁRIA 

Date: 13.1l312018 
Hor3rio: 19h 

LocoI: ROSIaUlllnteAlgeri GrilI_Ia· PR) 

~~C~~F~~~c!~~R:~=a~1~ 
n·· PSrqJe Munic~llara, Municlpio de Renascença, Estado do Paraná, CEP 85.610- 

~ =~~=~~A~EtBt1l~~~RfõR=Ri;S~~:ir: 
no dia 1l(l3/2018, silo a Rua ..kJlio Giongo, 175 Centro, cep 85.730-000 PrancMa , 
Paraná (ReslaLl"ante AIgeri GrI); em primera convocação, as 19:00 horas, com cp) 
n.rn mfnimo de 50% (ciOCJ.lenla por cento) mais um, dos associados em da com suas 
obrigações estatutários, e, em &eglIlda convocação, as 19:30 horas, com a presença 
de ~ nlrnero dos associados, na CJ1aI sere tratada da segUnte Ofdem do da; 

1) - Prestação de contas do Exercicio de 20 17 
2) - """'tos Geno; •. 
Rena.scensça- PR, 07 de feverei"o de 2018 

Giimar LLis Neno 
Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE rtRoLA O'OESTE 
f'trn1af)'Oest.:-{~(lorarant. .1II,._. ••. I,.'_'SlLn,l'IO··c •• nttk1OO·'.:weu:0t63U61:.!J 1 __ ,. •••. ~_.pc~ .•••..••. ·I! .•.• L,._~.,. •.....•• 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO N' 04n018 - nPO PRESENCIA!. 
O UUNICIPlO DE PEROlA D'OESTE Eslado do Parana, por seu PraI~1O f.tu"",~ 

pai, _ NILSON ENGELS .• o _ DeIesio Defante. Pregoeiro. designado pela 
Portaria ~ n' 2212018 de OW2I2018, no uso de suas atrlluiçõe.s legais, faz saber e 
TORNA PUBlICO 80S intefessaOOs, que se encontra ctlerto o pre5etlte EcitaI de lici 
tação. na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. t;:>o ~ENOR PREÇO POR ITE~. que 
será regido pela Lei Federal de n'10.52O de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de 
n' 65f2007 de 03/0712007, Lei Cor!l>Iementar n' 123, de 14'()2J2006, regLtamentada 
pela lei Municipal n' 521(2008, de 26'()212008 e subsiciariamente pela lei n' 8666 
de 21 de illlho de 1993 e sua, postariores allarações e legislação correIala, para a 
finalidadeabaixo~: 

EDlTAl DE PREGÃO PRESENCIAl DE N' W<018 . 
1. DO OBJETO DAlICITAÇÃO: Apresenle licitação, dot;:>o """"'preço por ITE~, 

tem por ob_ieto a contrataçào de 6I1l>fes8 especiaizada para a Jq.isiçAo de materiais 
pedagóg<os para as Escolas Iblidpai, de P1irofa D'0esIM'r. (demais espeeilicações 
constantes no edtal e anexos). 

2. PREÇO ~AxI~O TOTAL DOS ITENS: R$193.782.3O (""'10 o novanla a.és";l 
setaeentos e oitenta e dois reais e trinta centavos). 

3. DATA DE ABERTURA: No dia 08AJJI2018 ás 08:30 horas . 
4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de ReOOÔ<S da Prafei1u •• ~L<lidpaI de Pérola 

o'Oeste, Estado do Paraná, com o Pfeooeiro e Equipe de Apoio. 
O Edtal e anexos poderiI ser retirado gratuitamente e diretamente com o Pregoeiro 

na Prefeitln Mu~, Ioc.aiz.ada à Rua Presidente Costa e Silva, 290, em horârio 
comertiaI (8:00 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas), de segLnda a sexta feira ou p0- 
derá wreq.isitadoatravés do E-mail: Iicit.acaopdo@bcom.brC4Jpek)TelefClO6-fax: 
(0046) 3556-1223, onde tarrbém seria prestadas todas as informações a respeito do 
cert.ameUcitatório. ," 

P- D'OestelPR, ISde fever'" de 2018. 9" 
DELESIO DEFANTE 

Pregoeiro 
NILSON ENGELS 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Planalto 
PREGÃO PRESENCIAL N' 00712018 

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 
INAclO JOSÉ WERlE, Prefeito em exercicio do Uunieípio de F\!naIIo, Estado do 

PararlÍ, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando o processo icitatório sob a modaidede de Pregão PresenciaI, sob n' 

007f2(J18, com data de abertura prevista para oda 15 de fevereiro de 2018, tendo por 
objeto contratação de 8Il1)I"8S8 especializada para execução do seNiço de transporte 
de aItJlos residentes no interior do rntJlicipio de ~nalto- PR até as escolas da cidade 
e 6SCdas nuclearizadas, com o objetivo de atender exclusivamente as necessidades 
de transporte dos alunos que fr"""",1am Educação Infan~ (JxHscoIar), Ensjoo F"" 
damental, Ensino Uédio, EdJcaçio de Jovens e Adtitos. reSIdentes no MLricipio de 
PIanaIIo pa •• ° aoo ~1iIIo de 2018.2019. 'UENOR PREÇO POR LOTE'. 

Consider.Indo a observãncia de vicio de natureza insaná\.tel 1'\1 disposíçio editali 
cia, tendo em wta a ocorrência de incorreções e ~dades 80 certame licitatório, 
medante ftmamentação .""ada no AponIamen1O Praiminar de ~1O 
APA, expecida pelo TrbJnaI de Conlas do EsIado do Pa •• "'; - TCE.f'R. 

RESOlVE 
I) ANLUR a presenlá iciIaçào, considerando o cI_" no artigo 49. da L'; n' 

8666193' 
11) Ptbi;que.se ° o"'alo da ANULAÇÃO; 
Gabinete do Prefeito MlKlici;:laI de Planalto, Estado do Paraná, em 14 de fevereiro 

de 2018. 
INÁCIO JOSE WERlE 

Prefeito t.Aunic~ 

Prefeitura Municipal de Vitorino 
Extrato Contrato 26f2018 da Dispensa n' 01f2018 Contratante ULl'lic:lpio de ~torin 

0.C'1li:76.995.4ó3.0001.oo Con.alado. ~ERCO SOLUçõES EM SAUDE S/A CNPJ 
- 0591201l1000183 OBJETO: AQUISiÇÃO DE DIETA ENTERAl E LEITE ESPECiAl 
E~ REGIME DE URGENCIA PARA GARANTIR AAU~ENTAÇÃO DE USUARIOS DO 
SUS, DA SECRETARIA DE SAUDE. Dotação Orçame<llária: 100- valor: R$ 7848.96. 
Motivo da dispensa A contrataçio de serviços, objeto deste Processo ê chpensâvel de 
licitaçlo em decorrência do dsposto no artigo 24 11, lei nD 8.666193 li suas alterações 
posteriores. Data 14A)212018. Assnaturas: Município de Vitorino Jl.JéKez Vobi. Merco 
soluções em saUde s/a- Ricardo da conceição. 

OflAÇÃO A sAo COSIAE E DAMlAo 
Ohl São Cosme e Darrdo, vOs que perdeste! a vida pelos que necessItam de afTllMo, 

VÔII qJe dedicastes toda a existencia ao bem, valeLme neste mtante de provação. A vós 
I~ que me ajude a conseguir ata graça (fazer o pedido). Em lIOI'I'Ie do PaIi, do f~ e 
do Esplnn Sann. Rezar tom muita te; a oração, leguida de 3 P. NOfI08 e J Ave Manas, 
durante 3 dias. No 4· dia mandar poblitar no jornal e datcorn muitocannhc. um presente a 
uma c:nança carente, se tiver M, lera atendido. 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
ANULAÇÃO 

PREGÃO PRESENClAL N° 007/2018 

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

INÁCIO JOSÉ WERLE, Prefeito em exerCICIO do Município de 
Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o processo licitatório sob a modalidade de Pregão 
Presencial, sob n? 007/2018, com data de abertura prevista para o dia 
15 de fevereiro de 2018, tendo por objeto contratação de empresa 
especializada para execução do serviço de transporte de alunos 
residentes no interior do município de Planalto - PR até as escolas da 
cidade e escolas nuclearizadas, com o objetivo de atender 
exclusivamente as necessidades de transporte dos alunos que 
frequentam Educação Infantil (pré-escolar), Ensino Fundamental, 
Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, residentes no 
Município de Planalto para o ano letivo de 2018 e 2019, "MENOR 
PREÇO POR LOTE", 

Considerando a observância de VICIO de natureza insanável na 
disposição editalícia, tendo em vista a ocorrência de incorreções e 
improbidades ao certame licitatório, mediante fundamentação exarada 
no Apontamento Preliminar de Acompanhamento - APA, expedida 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCEIPR. 
RESOLVE 

I) ANULAR a presente licitação, considerando o disposto no artigo 
49, da Lei n? 8666/93; 

lI) Publique-se o extrato da ANULAÇÃO; 

Gabinete do Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, em 14 
de fevereiro de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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