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ATENÇÃO 

 
 
SOLICITAMOS AOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR 

DESTE PREGÃO ELETRÔNICO, POR FAVOR, PREENCHER A 

RETIRADA DE EDITAL QUE SE ENCONTRA NA PÁGINA 

SEGUINTE E ENVIAR PARA O E-MAIL: 

licitacaovassouras@gmail.com. 

  



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

2 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019  
Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros, para prestação dos 

serviços de transporte rodoviário intermunicipal de universitários sob o regime de 
fretamento, dos passageiros matriculados na Faculdade de Miguel Pereira residentes no 

Município de Vassouras, RJ 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 

CNPJ: ___________________________ 

 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

TELEFONE: _________________________ FAX: _____________________________ 

 

E.MAIL: ______________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE: _____________________________________________________ 

 

RG DO REPRESENTANTE: __________________________ 

 

TELEFONE: ___________________________________________________________ 

 

DATA:_____/_____/___ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

3 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019 
Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros, para prestação dos 

serviços de transporte rodoviário intermunicipal de universitários sob o regime de 

fretamento, dos passageiros matriculados na Faculdade de Miguel Pereira residentes no 

Município de Vassouras, RJ. 

 

E D I T A L 

 

1. INTRODUÇÃO 

O MUNICÍPIO DE VASSOURAS, inscrito no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, por meio 

da sua Pregoeira Oficial nomeada pela Portaria nº 607/2019, torna público que, 

devidamente autorizado pelo Ordenador de Despesa, Secretário Municipal de Obras, 

Serviços Públicos e Transporte, Marco Aurélio Sá P Salgado, na forma do disposto no 

processo administrativo n.º 5.218/2019, fará realizar, no dia 12 de dezembro de 2019, às 

10:00 horas, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, que se regerá pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto nº 10.024, de 

20.09.2019, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei 

Complementar nº 123 de 14.12.2006, pelo Decreto Municipal 2.638/2007, Decreto 

Municipal n.º 3.950/2016, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no 

presente edital. 

 

 

 1.1 Poderão participar desta licitação, empresas, cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, registradas ou não no 
Cadastro de Fornecedores, mantido pela PMV. 

 

1.2 A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no 
endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.brno dia e hora indicados 
no item 4 deste Edital e conduzida pelo pregoeiro com o auxílio de sua equipe de 
apoio, todos designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

 

1.3 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos 
os veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação 
não alterar a formulação das propostas. 

 

1.4 O edital se encontra disponível no endereço 
eletrônicowww.comprasgovernamentais.gov.br, podendo, alternativamente, ser 
adquirido no site www.vassouras.rj.gov.br. Dúvidas também poderão ser dirimidas 
pelo telefone (24) 2471-9069. 

 

1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou formular impugnações 
acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.vassouras.rj.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, diretamente no 
sistema, e também mediante confirmação de recebimento, no e-mail 
licitacaovassouras@gmail.comcontendo as seguintes informações: Razão Social 
da Empresa, nome completo da Pessoa Física no corpo do e-mail, CNPJ/CPF, 
Telefone para Contato, Nome do Responsável pela empresa ou de quem 
solicitar a informação. 

 

1.5.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio e, quando necessário 
pela equipe técnica, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas e, caso o pedido seja feito faltando 48 (quarenta e oito) 
horas para a realização do certame, o prazo será de até 24 (vinte e quatro 
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas. 

 

1.6 Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento 
serão divulgados mediante nota, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.bre no site do município 
www.vassouras.rj.gov.br, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-lo 
para a obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 
 

 

2.  OBJETO 

2.1 O objeto do presente Pregão Eletrônico é a Contratação de empresa especializada 

em transporte de passageiros, para prestação dos serviços de transporte rodoviário 

intermunicipal de universitários sob o regime de fretamento, dos passageiros matriculados 

na Faculdade de Miguel Pereira residentes no Município de Vassouras, RJ, conforme as 

especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I.  

 
2.2 – O serviço a ser fornecido deverá atender a todas as especificações e requisitos 
exigidos pelas normas e órgãos de controle e fiscalização de comercialização que lhes são 
pertinentes. 
 
2.3 – O fiscal da contratação fica impedido de receber os produtos/Serviços licitados que 
estejam fora das especificações técnicas emitidas pelos órgãos oficiais que o fiscalizam, 
ou ainda, que não atendam às exigências contidas no termo de referência. 
 
 2.4 – Eventual recebimento de produtos/Serviços fora das especificações previstas no 
item 2.1 não impede a sua posterior devolução. 
 
 2.5 – Qualquer entendimento entre o fiscalizador e o contratado será realizado sempre por 
escrito, não sendo levadas em consideração, para nenhum efeito, quaisquer alegações 
fundadas em ordens ou declarações verbais.  
 
2.6 – A fiscalização é exercida no interesse do Município de Vassouras e não exclui ou 
reduz a responsabilidade exclusiva do contratado, inclusive perante terceiros, por 
quaisquer irregularidades, as quais, acaso verificadas, não implicarão em 
corresponsabilidade da municipalidade ou de seus prepostos. 
 
2.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do 
contratado pela solidez e segurança do objeto licitado, nem ético-profissional pela perfeita 

mailto:licitacaovassouras@gmail.com
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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execução do objeto, dentro dos limites estabelecidos por lei ou por este edital, inclusive 
perante terceiros. 
 
2.8 As quantidades dos itens indicadas no Termo de Referência consistem em mera 
estimativa e não implicam em obrigatoriedade de contratação, servindo como referencial 
para a elaboração das propostas dos licitantes. 
 
2.9 Os locais, formas e prazos de entrega dos objetos estão indicados no Termo de 
Referência.  
 
3. DO PRAZO DE ENTREGA 

3.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar do início 
da contratação. 

 

 
4. ABERTURA 

4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da 
INTERNET, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em 
todas as suas fases, dirigida pelo pregoeiro designado, a ser realizada de acordo 
com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme indicado 
abaixo: 

              

 Eventos  Dia  Mês  Ano  Horário  

 Início acolhimento das propostas 25   11  2019  10:00  

 Data da realização do Pregão 12   12  2019  10:00  

 Processo nº 5.218/2019    
        

 Tipo  Menor Preço Global    
           

 Prazo para impugnação  10/12/2019       

 Data da publicação 25/11/2019         

 Endereço Eletrônico  www.comprasgovernamentais.gov.br  

 Número da licitação no portal  12/2019   
             

 Número UASG do Município 926938           
              
              

 

4.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, 
que impeça a realização dos eventos nas datas acima marcadas, a licitação 
ficará automaticamente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil 
subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

5. VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1 Estima-se o valor da contratação em R$ 163.565,28 
 
5.2 Os recursos necessários para a aquisição correrão por conta da Natureza da Despesa 
e do Programa de Trabalho a seguir. 
 

 Programa de Trabalho/Natureza de despesa: 02.06.267820039.2.887.3390.39.00.00 
Fonte: 04 – Royalties 
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6.TIPO DE LICITAÇÃO 

6.1 O presente Pregão Eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1  A participação neste Pregão é para empresas cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, 
mantido pela PMV. 
 

7.2 Não serão permitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 

Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, bem como nos 

incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal 8.666/ 93.  

 

7.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas 

no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 

 

7.4  Um licitante ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços e, 

caso um licitante, participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 

serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

 

7.4.1Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 

financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 

5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica 

ou financeiramente a outra empresa. 

 

8. CREDENCIAMENTO 

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

8.1O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - 

Brasil. 

 

8.1.1 Poderão participar neste PREGÃO ELETRÔNICO as 
Empresas que: 

 
8.1.1.1atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, 

inclusive quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 12 
deste Edital, e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br e apresentem os 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente; 

 

8.1.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 
3.722, de 09.01.2001, publicado no D.O.U. de 10.01.2001 (válido só para 
empresas nacionais); 

 

8.1.1.3 As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem 
interesse em participar do presente Pregão Eletrônico, deverão providenciar o 
seu cadastramento e sua habilitação junto ao SICAF DIGITAL. 

 

8.1.1.4 As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu 
credenciamento diretamente no COMPRASNET, até 03 (três) dias úteis antes 
da abertura da sessão. Para seu credenciamento deverão fornecer: nome, 
endereço físico, telefone e endereço eletrônico (e-mail) 

 

8.1.1.5 As empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, 
desde que no momento da habilitação, apresentem o Plano de Recuperação 
devidamente homologado pelo Juiz competente, na forma do Art. 58 e 165 da 
Lei n.º 11.101/2005.  

8.1.1.6 Não estejam sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias uma das outras; 

 

8.1.1.7 Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer 
Órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal 
ou do Distrito Federal, nem estejam punidas com suspensão do direito de 
contratar ou licitar com a Administração Pública Municipal Direta ou Indireta. 

 

8.2 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante 
deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está 
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem 
como a descritiva técnica constante do Termo de Referência no Anexo I do 
presente Edital. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI 
atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico. 

 

8.3. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 
 

8.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao 
Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja 
sócio, dirigente ou responsável técnico. 

 

8.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do 
procedimento licitatório. 
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8.5. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um 
mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única 
proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de 
preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão 
rejeitadas pelo Comprador. 

 

8.5.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com 
participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que 
dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

 

8.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para 
participar deste processo licitatório. 

 

8.7 O credenciamento do licitante junto ao COMPRASNET implica na presunção 
de sua capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
 
9 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

9.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

9.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

9.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 

habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de 

acesso aos dados constantes dos sistemas. 

9.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão 

encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de 

regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

9.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no 

sistema; 
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9.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de 

classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a 

realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

9.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

10.1 A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por 
meio do COMPRASNET, em campo específico, a ser integralmente preenchido. 

 

10.1.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada. 

 

10.1.2 O formulário de proposta de preços, em sua forma impressa (Anexo 
2),somente será utilizado pelo licitante vencedor com vistas à readequação de 
sua oferta final. 

 

10.1.3 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente 
sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um 
preço para cada material(is) constante(s) do objeto desta licitação. 

 

10.2 A proposta de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto do 
contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, 
remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao 
cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma 
reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será 
considerada. 

 

10.3 O MEI/ME/EPP deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos 
previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao 
seu art. 3º, na forma do Anexo 6 do Edital. 
 
10.4 As propostas com preços superiores ao registrado na tabela constante no 
Anexo IX do presente Edital (Critério de Aceitabilidade) poderão ser aceitas pelo 
Pregoeiro, no entanto, ao final da fase de lances não serão adjudicados os itens 
com os valores finais acima da referida tabela. 
 

10.5 A proposta de preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista neste Edital. 

 

10.6 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 
(sessenta) dias contados da data de abertura da sessão. 
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10.6.1 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de validade da proposta de preços, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso 
persista o interesse do MUNICÍPIO, este poderá solicitar a prorrogação da 
validade da proposta por igual prazo. 

 

11 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

11.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

11.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

11.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o 

licitante. 

11.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 

participantes. 

11.2.3  A não desclassificação da proposta não impede o seu 

julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase 

de aceitação. 

11.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

11.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 

entre o Pregoeiro e os licitantes. 

11.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

11.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

11.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o 

horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

11.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

11.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01. 

11.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 
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inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 

pelo sistema os respectivos lances.  

 

11.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com prorrogações. 

11.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, 

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

11.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

11.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 

anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

11.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática 

pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

11.15 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

11.16 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e 

reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 

fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

11.17 Em relação a itens não exclusivos para participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de 

lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto 

nº 8.538, de 2015. 

11.18 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima 
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damelhor proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

11.19 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 

inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 

sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

11.20 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

11.21 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos 

estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

11.22 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de 

preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será 

aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de 

preferência, conforme regulamento. 

11.23 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bensproduzidos: 

11.23.1 no pais; 

11.23.2 por empresas brasileiras;  

11.23.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País; 

11.23.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

11.24 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 

sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

 

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

12.1 O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 
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12.1.1 No momento da apresentação da proposta vencedora, considerando o 
valor do preço total de cada item, a mesma deverá ser apresentada com, no 
máximo, DUAS casa após a vírgula. 

 

12.2 O Sistema informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance 
de MENOR VALOR, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública, cabendo decisão, pelo Pregoeiro, acerca da aceitação do 
MENOR lance ofertado e, ainda, negociação visando a sua subtração. 
 

12.3 O empate entre dois ou mais Licitantes somente ocorrerá quando houver 
igualdade de valores entre as propostas de preços e quando não houver lances 
para definir o desempate. 
 

 

12.4 Se a proposta de preços ou o lance de menor valor  não for aceitável, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de 
classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse 
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao Edital. 

 

12.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 12.4 deste Edital, 
o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido menor 
valor. 
 

12.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

  12.5.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente 
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

 

12.6 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 

provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

12.7 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata; 
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12.8 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 

02. (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.8.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 

prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

12.8.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do material 

ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o 

caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo 

do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 

12.9 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão 
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que 
estará disponível para consulta no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. 

 

12.10 A critério do pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais 
deque não resultem prejuízo para o entendimento das propostas de preços. 
 

 

13. DA HABILITAÇÃO 

 

 

13.1 – Regras Gerais 
 

13.1.1 Os documentos de habilitação deverão ser enviados 
concomitantemente com o envio da proposta, conforme item 9 deste edital; 
 

13.1.1.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, 
via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação; 

 
13.1.1.3 OS DOCUMENTOS ORIGINAIS OU AUTENTICADOS deverão 

ser entregues pelo vencedor, somente via SEDEX, ficando o fornecedor 
obrigado a enviar imediatamente após a postagem o comprovante da 
postagem (código de rastreio) para o e-mail licitacaovassouras@gmail.com, 
valendo a data da postagem para comprovação da tempestividade OU 
pessoalmente no seguinte endereço: Av. Octavio Gomes, nº 395, Centro, 
Vassouras, de 10 horas até 16 horas - SALA DA CPL, no prazo máximo de 

mailto:licitacaovassouras@gmail.com
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dois dias úteis contados do encerramento da etapa de aceitação da sessão 
pública: 

 
a) os documentos de habilitação previstos no item 13.2 a 13.6; 
 
b) a proposta de preços realinhada. (Anexo II) 

 
c) Declaração que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 
3° da Lei Complementar nº 123, de 2006 e que não se enquadrem em 
nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da referida Lei 
Complementar, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49 (ANEXO VI), no caso de 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor 
Individual. 

 
13.1.1.3 A não apresentação da declaração de ME/MEI/EPP, prevista no 

anexo VI, desclassificará a empresa, por ser exclusiva a microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

 
 

13.1.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 

o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.1.2.1 SICAF; 

13.1.2.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal 

de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

 
 

13.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 
 

13.1.3.1 Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros 
mencionados nos itens acima, com o registro de penalidade que 
impeça a sua participação em licitação ainda em vigor ou contratação 
futura, não poderá prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro 
declarar tal condição. 
 

 
13.1.4 Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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Pregoeiro, na hipótese de inexistência de recursos, ou pelo ORDENADOR DE 
DESPESAS na hipótese de existência de recursos. 

 
13.1.5 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 13, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento 
sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

13.2. Habilitação Jurídica 

 

13.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser 
apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos: 

 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 
b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;  
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores.  
d) No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – 
CCMEI, disponível em http://www.portaldoempreendedor.gov.br.  
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício;  
f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.  
g) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados 
nos artigos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, 
por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da 
administração, Lei Federal nº 10.406/2002;  
Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta 
Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembleia de 
aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se 
tratando de sociedade cooperativa. 

 

13.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

13.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão 
ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) acompanhado do Quadro de Sócios e 
Administradores; 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 
da lei; 

 
c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: 

 

c.1) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, 
inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas aad, do parágrafo único, 
do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 

 

c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou 
Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda, e da Procuradoria Geral do Estado com 
relação a débitos inscritos em Dívida Ativa, quando for o caso, ou, certidão 
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição estadual; 

 

c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou 
Certidão Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS, apresentação da Certidão Negativa de Débitos com 
relação ao IPTU, e e da Procuradoria Geral do Município com relação a débitos 
inscritos em Dívida Ativa, quando for o caso ou, se for o caso, certidão 
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de 
inscrição municipal; 

 

d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

 
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da 
CNDT. 

 
13.3.2.1 Na hipótese de tratar-se de microempreendedor individual, 
microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, não obstante a 
obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação habilitatória, a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para 
efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitação. 

 

13.3.2.2 O MEI/ME/EPP deverão apresentar os documentos elencados na 
Regularidade Fiscal e Trabalhista deste Pregão Eletrônico, mesmo que 
apresentem alguma restrição; 
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13.3.2.3Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  e 
trabalhista exigidas neste Edital, será (ão) assegurado(s) ao (s) 
microempreendedores individuais, à(s) microempresa(s) e empresa(s) de 
pequeno porte adjudicatária(s) deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), 
prorrogável por igual período, a critério da Administração municipal, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 

 

13.3.2.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 
13.3.2.3,implicará decadência do direito à(s) contratação (ões), sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para celebrá-la (em) a(s) contratação (ões), ou revogar a licitação. 

 

13.4 Qualificação Econômico-Financeira 

 

13.4.1 Todos os licitantes deverão apresentar certidões negativas de falências 
expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

13.4.1.1 As certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da 
autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na 
Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de 
falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. 

 

13.4.1.1.1 Ficam dispensadas da apresentação da certidão do item 13.4.1.1, as 
empresa sediadas nos Estados onde a certidão de falências é emitida pelo 
Tribunal de Justiça e engloba a distribuição em todas as comarcas do Estado. 

 

13.4.2 As empresas que estiverem em recuperação judicial ou extrajudicial 
deverão apresentar o plano de recuperação devidamente homologado pelo juízo 
competente. 

 

13.4.3 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, que permitam aferir a condição financeira da empresa licitante, 
devidamente registrado na Junta Comercial. 

 

a) O MEI está dispensado de apresentar o balanço patrimonial. 
 

b.1.1) A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá 
apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo Sistema 
Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de autenticação 
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eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do 
Livro Diário. 

 

b.1.2) Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços 
patrimoniais e demonstrações contábeis que contenham as seguintes 
exigências: 

 

b.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser 
apresentado em publicação no Diário Oficial do Estado de sua sede e jornais de 
grande circulação; 

 

b.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial 
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário deverá 
ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente, contendo: 

 

b.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, esta 
deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a 
identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem 
como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante ou em outro órgão equivalente. 

 

13.4.4 - O licitante com resultado em quaisquer dos índices contábeis, igual ou 
menor que 1,0 (um), deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados 
na forma da lei. 

 

 

13.5 Qualificação Técnica 

 

13.5.1 Comprovação de aptidão por meio de Atestado de capacidade técnica em 
nome da licitante, relativo à execução dos serviços, compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto do presente termo de 
referência: Transporte rodoviário intermunicipal de universitários sob o regime de 
fretamento, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado. 
 
13.5.2 Deverá ser entregue pelo licitante a Declaração de Vistoria conforme 
Anexo X ou a Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto (não vistoria) Anexo XI. 
 13.5.2.1 Caso o licitante opte por realizar a vistoria, esta poderá ser agendada 
através do Telefone: (24) 2491 9000 Ramal 9024.  
 

13.5.3  Apresentar “Certificado de Registro de Empresa” expedido pelo Detro/RJ, 
para operar TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE 
PASSAGEIROS. 
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13.6 Declaração relativa Cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal 

 

13.6.1Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo IV, 
deque não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito 
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer 
trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal. 

 

13.8 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original ou em cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos 
originais para conferência pelo pregoeiro. 

 

13.9 Não serão aceitos protocolos de requerimentos, certidões ou solicitação de 
documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 
seus Anexos. 

 

13.10 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a 
documentação indicada neste item, será desclassificado e sujeitar-se-á às 
sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente. 

 

13.11 – Do Prazo de Validade das Certidões 

 

13.11.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse 
prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

14 - DOS RECURSOS 

 

14.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, por meio 
do COMPRASNET, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a declaração de 
vencedor pelo Pregoeiro expondo os motivos. Na hipótese de ser aceito o 
Recurso, será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual período, que começará a contar do término do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo administrativo 
mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro. 

 

14.2 A falta de manifestação do licitante importará na decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

  
14.3A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do 
recurso apenas pela síntese da manifestação a que se refere o subitem 14.1. 

 

14.4O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

21 
 

 

14.5As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior por intermédio 
do pregoeiro que, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá reconsiderar sua decisão 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão 
final. 
 

15. ADJUDICAÇÃO 

 

15.1 Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame 
ao arrematante, com a posterior homologação do resultado pelo ORDENADOR 
DE DESPESAS. 

 

15.1.1 Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o 
ORDENADOR DE DESPESAS adjudicará e homologará o procedimento. 

 

15.2 CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO / 
ASSINATURA DO CONTRATO 

 

15.2.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo ORDENADOR 
DEDESPESAS, o licitante vencedor será convocado, por escrito, com uma 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para: 

 

f) Informar os dados bancários, número da conta e agência deverão ser 
informados pelo adjudicatário. 

 

15.4O Contrato será encaminhado por email para assinatura e deverá ser 

devolvido assinado via SEDEX. 

 

15.4 O licitante vencedor deverá encaminhar a Proposta de Preços (Anexo II), com o 

respectivo desconto readequado ao apresentado pelo lance vencedor e a Planilha de 

Composição de Custos, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados do encerramento da 

etapa competitiva. 

 

15.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

15.1 A Contratada obriga-se a: 
 

a. Efetuar os serviços em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela 
Administração, em estrita observância das especificações do termo e da 
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 
detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência e prazo de garantia; 

 

b. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual 
do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de 
assistência técnica autorizada; 
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c. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo 
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990); 

 
d. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas 
expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o produto com 
avarias ou defeitos; 

 

e. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação; 

 

f. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

g. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

 

h. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que 
está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência 
ou na minuta de contrato; 

 

i. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre; 

 

j. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 
incidir na execução do contrato. 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1 A Contratante obriga-se a: 
 

a. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
 

b. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do termo e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  

 

c. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de servidor especialmente designado; 

 

d. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
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17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 

corrente da instituição financeira contratada pela PMV cujo número e agência deverão ser 

informados pelo adjudicatário até a assinatura do Contratado. 

 

17.2  No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua 

agência da instituição financeira contratada pela PMV ou caso verificado pelo 

CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa 

da instituição financeira contratada pela PMV, abrir ou manter conta corrente naquela 

instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de 

outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais 

adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA. 

 

17.3 A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal/fatura, atestada e acompanhada 

da Requisição do objeto, para pagamento a Prefeitura Municipal de Vassouras, de 

acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), com os 

comprovantes de recolhimento mensal do FGTS e INSS. 

 

17.4 O prazo para pagamento será em até 30 (trinta) dias, a contar da data final do 

período de adimplemento, com o devido atesto da(s) Nota(s) Fiscal (ais). 

 

17.5 Considera-se adimplemento o cumprimento da entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

 

17.6 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da 

contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a 

partir da data da respectiva reapresentação. 

 

17.7 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 

ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 

IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em 

prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês 

pro rata die. 

 

17.8O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, consoante o Protocolo 

ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 9 de 

julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro 

deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 2º da Resolução SER 

047/2003. 

 

18. DO CONTRATO  

18.1 – O Contrato será encaminhado por email para assinatura e deverá ser 

devolvido assinado via SEDEX. 

. 

17.2 O prazo do Contrato será de 12 (doze) meses. 
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19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

19.1Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 

3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer 

da licitação: 

19.1.1Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 

19.1.2 Apresentar documentação falsa; 

19.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4 Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

19.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.6 Cometer fraude fiscal; 

19.1.7 Fizer declaração falsa; 

19.1.8 Ensejar o retardamento da execução do certame. 

 

19.1.9 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a) Multa de até 01% (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo 

prazo de até cinco anos; 

 

19.1.10 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

 

19.1.11 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Contrato. 

 

19.1.12 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

 

19.1.13 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

19.1.14 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

 

20. ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

20.1O serviço especificado deverá ser entregue de acordo com o Termo de Referência. 
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20.2 O recebimento será de caráter provisório, e após verificação de conformidade e 

consequente aceitação, será considerado definitivo em até 15 (quinze) dias, contados da 

data efetiva do recebimento provisório. 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

21.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovada ou anulada no todo ou em parte por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o art. 49 da Lei Federal 

n.º 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prática 

do ato de revogação ou anulação.   

 

 

21.3A critério do Pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não 

resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 
 

21.4Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do término.  

 

21.5Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a realidade dos 

fatos. 

 

21.6 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor vencido na licitação, na forma prevista no artigo 65, § 1º da Lei Federal n º 
8.666/93. 
 

21.7Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade Competente, com auxílio do 

Pregoeiro e da Equipe de Apoio. 

 

22. Acompanham este edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II –  Modelo de Proposta de Preços e Composição de Custos 

Anexo III – Minuta de Contrato 

Anexo IV – Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores 

Anexo V – Modelo de Declaração para ME /EPP 

Anexo VI – Modelo de Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação 

Anexo VII – Declaração a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação 

Anexo VIII – Declaração de recebimento de todos os documentos e as informações 

necessárias 

Anexo IX – Critério de Aceitabilidade  
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Anexo X – Modelo de Termo de Vistoria 

Anexo XI - Declaração do responsável pela empresa de que tem conhecimento pleno do 

objeto – Declaração de Não Vistoria 

Anexo XII –  Cronograma 

Anexo XIII -  Composição de Custos 

 

22.1 O foro central da Comarca do Município de Vassouras-RJ é designado como o 

competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, 

contratação e execução dela decorrentes. 

 

Vassouras, 14 de novembro de 2019 

 

____________________________________ 

Marco Aurélio Sá P Salgado 

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte 
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Pregão Eletrônico nº 012/2019 
ANEXO I 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros, para prestação dos 

serviços de transporte rodoviário intermunicipal de universitários sob o regime de 

fretamento, dos passageiros matriculados na Faculdade de Miguel Pereira residentes no 

Município de Vassouras, RJ. 

 

Introdução 

 
A Administração Pública têm por dever precípuo estimular a formação educacional de seus 

cidadãos e a graduação em nível superior traz em seu bojo benefícios indiretos de médio e 

longo prazo ao Município, destacando-se entre eles a melhoria da qualificação profissional, 

o estimulo da economia e o aumento da renda per capita.  

 

Em 13 de dezembro de 2018, como parte de sua política de desenvolvimento educacional, 

o Município firmou convênio entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS e 

FAMIPE – FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA, situada em Município de mesmo nome, 

vigente para o ano letivo de 2019 e podendo ser prorrogável na forma de aditamento. 

Dentre às razões que levaram o Município à elaboração do convênio, duas se destacam 

como principais: a) a disponibilização aos munícipes de cursos de graduação superior não 

disponível na Universidade de Vassouras, instalada no Município e b) o desconto aos 

munícipes residentes em Vassouras de 50% (cinquenta por cento) na mensalidade. Em 

contrapartida, assumiu o Município a obrigação de ofertar “transporte gratuito” (cláusula 

terceira, II, alínea c) entre outras obrigações. 

 

Em consequência, espera-se que com a melhoria da qualificação profissional, o estimulo 

da economia e o aumento da renda per capita, a afetação direta do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) que mede o nível de desenvolvimento 

humano dos Municípios utilizando como critérios os indicadores de educação, renda per 

capita e longevidade. 

 

1- Objeto  

 

Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros, para prestação dos 

serviços de transporte rodoviário intermunicipal de universitários sob o regime de 

fretamento, dos passageiros matriculados na Faculdade de Miguel Pereira residentes no 

Município de Vassouras, RJ. 

 

2- Justificativa e fundamentação legal 
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Atendimento ao art. 7º, parágrafo 2º, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

posteriores alterações e normas técnicas pertinentes; Lei Federal 9.503/97 (Código de 

Trânsito Brasileiro); Resolução nº 14/1998 CONATRAN ;Portaria DETRO/RJ nº 1.250 de 

05 de maio de 2016 e demais pertinentes ao objeto; Lei Municipal 2.462 de 22 de 

dezembro de 2008; Decreto Municipal 4.476 de 25 de julho de 2019. 

 

A prestação dos serviços ora contratados será regulado pelas determinações contidas na 

Lei Federal 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), Resolução nº 14/1998 CONATRAN, 

Portaria DETRO/RJ nº 1.250 de 05 de maio de 2016, além de possíveis outras exigências 

definidas por neste Termo de Referência, sempre visando a excelência na prestação do 

serviço, que primará pela segurança dos passageiros e o devido controle operacional do 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 

 

3- Especificações técnicas e quantidades de veículos 

 

A presente contratação será atendida por veículos dos tipos ônibus rodoviário, conforme 

descrição na tabela abaixo, que se definiu pela quantidade máxima de passageiros por 

viagem a ser transportado, destacando que a rota deverá ser atendida por um único 

veículo. 

 

Descrição, especificações mínimas e quantitativos de veículos: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO VEÍCULO 
CAPACIDADE 

LUGARES QUANTID 

1 

VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS,  CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 
PASSAGEIROS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL, INCLUSIVE MOTORISTA E 
COMBUSTÍVEL, COMPOSTO DE AR CONDICIONADO; BANCOS 
INDIVIDUAIS FORRADOS E ALMOFADADOS; CINTO DE SEGURANÇA 
INDIVIDUAL; REGISTRADOR DE VELOCIDADE E DEMAIS EQUIPAMENTOS 
OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELA Resolução nº 14/1998 CONATRAN 

50 1 

 

 

4- Quantitativos do objeto 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTID 

1 

FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS,  
CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 PASSAGEIROS, MOVIDO A ÓLEO 
DIESEL, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, 
COMPOSTO DE AR CONDICIONADO; BANCOS INDIVIDUAIS 
FORRADOS E ALMOFADADOS; CINTO DE SEGURANÇA 
INDIVIDUAL; REGISTRADOR DE VELOCIDADE E DEMAIS 
EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELA 
RESOLUÇÃO Nº 14/1998 CONATRAN 

MÊS 12 
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5- Estimativa dos valores da contratação 

 

Descrição 

  Valor variável (R$/km) 
Total 

mensal 
(R$) 

Prazo 
(meses) 

Valor total 
(R$) 

Valor fixo 
(R$/mês) 

Km/mês 
estimada 

Valor 
unit. 

(R$/km) 

Valor R$           
km 

rodado 
FRETAMENTO 
DE VEÍCULO 
TIPO ÔNIBUS 
RODOVIÁRIO 
PARA 
TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL 
DE 
PASSAGEIROS,  
CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 50 
PASSAGEIROS 

9.667,15 1.579 2,51 3.963,29 13.630,44 12 163.565,28 

 

O valor global estimado para a contratação é de R$ 163.565,28 (Cento e sessenta e três 

mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) para o período de 12 

(doze) meses. 

 

6- Dos Veículos 

 

Todos os veículos durante a prestação dos serviços deverão ser conduzidos por 

motoristas habilitados para este fim, com carteira de habilitação na categoria exigida pela 

legislação para transporte intermunicipal de passageiros, devidamente capacitado, de 

acordo com a legislação vigente. 

 

Todos os veículos utilizados deverão estar em conformidade com as normas legais de 

transportes terrestres definidas pela legislação vigente, no âmbito Federal, Estadual e 

Municipal, bem como a estar regular com vistoria obrigatória anual e aprovação dos órgãos 

competentes. 

 

Os veículos deverão conter: 

 

 Ar Condicionado; 

 Poltronas individuais com assento forrado e almofadado; 

 Possuir cinto de segurança individual para todos os passageiros; 

 Operar com a idade máxima 05 (cinco) anos de idade durante o 

período de contratação. Atingindo a idade máxima de utilização, 

deverá ser substituído no prazo de 30 dias por outro veículo mais 

novo. 

 Possuir capacidade adequada de passageiros sentados de 

acordo com a especificação de quantidade máxima de 

passageiros de cada rota; 
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 Possuir todos os equipamentos de segurança relativo a cada um 

dos tipos de veículos de acordo com legislação e as exigências 

dos órgãos de controle e fiscalização (Contran e Detran e demais 

vigentes); 

 Possuir registrador de velocidade (tacógrafo) em condições de 

uso permanentemente; 

 

Os veículos utilizados serão submetidos á inspeção veicular e ser credenciados pela 

DEMUTRAN no início da prestação dos serviços e a partir daí, bimestralmente, sendo este 

Departamento responsável por envio de parecer individual de cada veículo e cópia do 

credenciamento à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes. 

 

Os licitantes vencedores do certame deverão entregar para a efetivação do Contrato a 
seguinte documentação:  
 

a) Cópia do CRV – Porte obrigatório expedido pelo DETRAN, relativo ao exercício 

atual ou do ano anterior se ainda não houver vencido o prazo de vistoria regular do 

DETRAN, demonstrando a regularidade para o uso. Os veículos cujo documentos 

não estejam em nome da licitante deverá ser acompanhado do contrato de locação, 

arrendamento mercantil ou CDC, conforme o caso. 

 

b) Certificados de Autorização de Tráfego (CAT) do veículo expedido pelo Detro/RJ 

válido dos veículos,demonstrando estar apto de acordo com a Portaria DETRO/RJ 

nº 1.250 de 05 de maio de 2016; 

 

c) Original do Laudo de Vistoria das condições do veículo, expedido pelo 

Departamento de Trânsito e Transporte do Contratante (DEMUTRAN) constatando 

que o veículo encontra-se apto para a prestação do serviço. 

 

d) As apólices de seguro com companhia seguradora idônea de responsabilidade civil 

(RC) contra terceiros e para garantia dos danos que foram causados aos 

passageiros (APP),  relativo aos veículos de sua propriedade, a serem utilizados na 

mencionada prestação de serviços. 

 

 Todas as despesas operacionais relativas à combustível e demais despesas relativos a 

lubrificantes, manutenção e peças de reposição, etc..., necessárias á execução dos 

serviços ocorrerá por conta da contratada, já incluídas no custo unitário.  

 

Em caso de quebra dos veículos, a Contratada deverá responsabilizar-se, substituindo-os 

imediatamente, de modo a não interromper os serviços do Transporte e comunicar 

imediatamente, por escrito ao  gestor do contrato na Secretaria Municipal de Obras, 

Serviços Públicos e Transportes. 

 

A Contratada fica obrigada a manter em perfeita condições de uso, limpeza e manutenção 

os veículos, equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho da Prestação dos 

Serviços. 
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Os veículos deverão ser submetidos à vistoria inicial em até 5 (cinco) dias antes do início 

da prestação do serviço e bimestrais pelo órgão responsável (DEMUTRAN), para 

verificação dos equipamentos obrigatórios, de segurança, bem como as condições de 

trafegabilidade do veículo, que expedirá documento comprobatório de inspeção 

informando que o mesmo está apto, assim como estarem devidamente identificados e 

caracterizados conforme determina o CONTRAN e o presente Termo de Referência. 

 

 O prazo para regularização das eventuais pendências será de 48 (quarenta e oito ) horas 

e deverá ser realizada uma nova vistoria após a regularização para a liberação de uso. 

 

Após a contratação, o veículo não aprovado nas inspeções bimestrais, será impedido de 

prestar o serviço e a contratada será notificada, tendo a empresa contratada o prazo de 24 

horas para a substituição do veículo reprovado, sendo necessário, após a reparação, nova 

vistoria para que este retorne à utilização dos serviços. 

 

A Empresa contratada após a assinatura do contrato dará início aos serviços com a 

autorização do gestor do contrato da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e 

Transportes. 

 

Fica vedada a aposição de inscrições, anúncios, painéis decorativos e pinturas nas áreas 

envidraçadas do veículo.  

 

Os veículos devem ter indicação na parte superior do para brisa, da contratante e da rota a 

que se destinam. 

 

Todos os veículos deverá ter em seu interior, sob a guarda do motorista, o Livro de 

ocorrências onde deverá ser registrado qualquer anormalidade ocorrida durante a 

execução diária dos serviços, devendo a empresa comunicar de imediato á Secretaria 

Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes sobre o ocorrido. 

 

 

7- Das rotas, quantitativos de veículos e quilometragens 

 

O detalhamento das rotas com mapa georeferenciado (Google) e o percurso se encontra 

no Anexo I do presente Termo de Referência. 

 

Rota 1 – Vassouras (Centro) x Faculdade Miguel Pereira. 
 

Linha 1  – Ônibus com 50 lugares 
 

IDA 

Horário de partida: 17:15h 

Itinerário:  
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Local da Partida: Prefeitura Municipal de Vassouras  - Avenida Otávio Gomes, 395, Centro, 

Vassouras/RJ 

Local do Destino: Faculdade de Miguel Pereira – Rua Alvarenga Peixoto, 241, Vila Selma, 

Miguel Pereira/RJ 

VOLTA 

Horário de partida: 22:10h 

Itinerário: 

Partida: Faculdade de Miguel Pereira – Rua Alvarenga Peixoto, 241, Vila Selma, Miguel 

Pereira/RJ. 

Chegada: Prefeitura Municipal de Vassouras - Avenida Otávio Gomes, 395, Centro, 

Vassouras/RJ. 

QUILOMETRAGEM DO PERCURSO 

Viagens por dia: 01 (uma) 

Total de quilômetros – ida e volta por viagem: 64 Km/dia ( 32 Km + 32 Km) 

FREQUÊNCIA 

 De Segunda a Sábado – Horário Diuturno 

OBSERVAÇÕES 

O controle de quilometragem deverá registrar diariamente o Km de início e de final da rota 

(Não haverá remuneração de deslocamento de veículo vazio). 

 
 

8- Da execução dos serviços  

 

Os serviços serão prestados nos dias letivos previstos no calendário escolar  2019/2020 

(Anexo II). A interrupção dos serviços dar-se-á nas férias, recessos escolares e em casos 

excepcionais. 

O horário de apresentação do veículo no local de partida deverá anteceder, no mínimo, 15 

(quinze) minutos ao horário programado. 

Durante a vigência da prestação dos serviços, os veículos deverão ter, no máximo, as 

seguintes idades, contadas a partir da data do seu primeiro licenciamento: 

 Ônibus: 5 (cinco) anos; 

Os veículos só poderão realizar transporte de passageiros sentados, de acordo com a 

capacidade indicativa no CRLV de cada veículo. 

 

Os horários de chegada e partida estabelecidos no item 5 deverão ser rigorosamente 

obedecidos. 
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É expressamente proibido a carona de quaisquer pessoas que não sejam estudantes 

universitários cujo nome conste na lista de usuários disponível em cada um dos veículos.  

 

Qualquer aumento ou diminuição da quilometragem ou modificação de percurso 

estabelecida na logística de cada Rota, só poderá ser feita com autorização da Secretaria 

Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes. 

 

O motorista deverá apresentar-se durante a execução dos serviços de uniforme da 

empresa e crachá de identificação com foto recente, indicando o nome da empresa e de 

seus dados pessoais. 

 

O motorista deverá zelar para que os passageiros permaneçam sentados, respeitando a 

capacidade máximo do veículo e usar corretamente o cinto de segurança. 

 

O motorista deverá zelar para que os passageiros embarquem e desembarquem do 

veículo nos locais indicados, zelando pela segurança dos mesmos. 

 

Serão estabelecidos pontos de embarque e desembarque, visando não acarretar atrasos 

na logística, portanto os veículos não realizarão paradas individuais. 

 

Os itinerários e os horários pré-determinados somente poderão ser alterados de comum 

acordo com o Contratante e sempre que for necessário, em decorrência de obras e/ou 

impedimentos temporários e/ou mudanças no sentido de tráfego 

 

O motorista deverá manter a porta do veículo fechada, durante todo percurso. 

 

O motorista deverá comunicar por escrito à Secretaria Municipal de Obras, Serviços 

Públicos e Transportes, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se 

verifique durante a execução dos serviços. 

 

A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e de posse 

do condutor/motorista. 

 

A licitante vencedora apresentará ao Setor de fiscalização do SECRETARIA MUNICIPAL 

DE TRANSPORTES com cópia para a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e 

Transportes até o quinto dia útil de cada mês subsequente ao da prestação do serviço 

relatório detalhado dos serviços prestados, acompanhamento dos relatórios de 

monitoramento diário do GPS contendo: datas, períodos, quilômetros rodados (Cópias dos 

tacógrafos) e demais informações que se fazerem necessárias. 

 

Caso seja necessária a substituição/alteração do veículo em decorrência de problemas 

mecânicos, problemas de trânsito, entre outros, a contratada deverá solicitar por escrito, 

podendo o Município autorizar a alteração, desde que sejam apresentados os documentos 

do veículo de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e no edital, os quais 
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serão analisados e despachados pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e 

Transportes. 

 

Será de responsabilidade da contratada em caso de quebra do veículo ou outro motivo que 

impeça sua operação, completar o transporte de passageiros, mediante a substituição por 

outro veículo de características e capacidade igual ou superior. E comunicar 

imediatamente, por escrito ao gestor do contrato na Secretaria Municipal de Obras, 

Serviços Públicos e Transportes e ao Departamento de Trânsito Municipal ( DEMUTRAN). 

 

7. Fiscalização 

 

O fiscal do contrato será nomeado através de portaria publicada pela Secretaria Municipal 

de Obras, Serviços Públicos e Transportes, na qualidade de Gestor do Contrato, conforme 

determinação  da controladoria da Prefeitura do Municipal de Vassouras. 

 

Deverá ser objeto de fiscalização, o veículo empregado na prestação de serviço, com 

verificação do número de passageiros embarcados (cadastrados) e o cumprimento dos 

horários de partida e retorno, nos termos do especificado no item 5 deste termo. 

 

Somente poderá utilizar o transporte contratado o estudante devidamente cadastrado junto 

a Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo terminantemente proibido a 

“concessão de carona”. 

 

8. Do prazo de contratação 

 

A presente contratação  terá o prazo de vigência 12 (doze) meses, contados da data de 

emissão da ordem de serviço ou da publicação do contrato, o que ocorrer primeiro,  que 

poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 

obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração. 

 

9. Pagamento pela Prestação do Serviço 

 

O período de fechamento da medição dos serviços será mensal, e o pagamento ocorrerá 

em até 30 (trinta) dias, contados do adimplemento das obrigações contratuais, com base 

na quantidade de quilometragem ocorrida no período, multiplicado pelo valor 

unitário do km e acrescido do valor fixo, ambos extraídos da proposta vencedora 

homologada, e desde que haja o atestado de execução. 

 

A empresa licitante vencedora, deverá entregar as notas fiscais para a verificação e 

atestação das mesmas, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação, na 

Secretaria Municipal de Transportes. 

 

As notas fiscais deverão ser entregues para atestação da realização do serviço pela 

Secretaria Municipal de Transportes, acompanhada de cópias do empenho, de relatório 

detalhado dos serviços prestados, anexado dos relatórios de monitoramento diário do GPS 
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e discos de tacógrafos, que comprovem a quilometragem devida, comprovante de 

pagamento dos funcionários, da Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP), com a relação dos trabalhadores, bem 

como as Certidões de regularidade do INSS e FGTS, Prova de regularidade de situação 

perante as esferas Estadual e Municipal da sede da empresa, inclusive quanto a Dívida 

Ativa Estadual e Municipal.  

 

10.  São obrigações do Contratante, dentre outras que constarem do Contrato. 

 

a) Vistoriar os equipamentos que serão utilizados na prestação dos serviços, 

registrando através de certificado de entrega as condições dos 

equipamentos/veículos; 

b) Efetuar o pagamento à Contratada conforme o atestado de execução dos 

serviços e de acordo com o estabelecido no Contrato. 

c) Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da Lei 

8.666/93. 

d) Solicitar a substituição dos veículos, que não se apresentarem em boas 

condições de operação ou estiverem em desacordo com as especificações 

técnicas. As eventuais substituições, durante o contrato, deverão ser feitas no 

padrão equivalente ou superior ao estipulado sem acréscimo de valor. 

e) Manter o cadastro dos passageiros que utilizam o transporte atualizado, com o 

fito de obter controle real da utilização do sistema; 

f) Fiscalizar a utilização do sistema pelos passageiros cadastrados. 

 

11.  Obrigações e responsabilidade da contratada 

 

Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações 

constantes das Condições da Prestação de Serviços e daquelas estabelecidas em lei: 

 

a) Disponibilizar os veículos imediatamente após o recebimento da autorização de 

início dos serviços, nos locais e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, 

em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de executar os 

serviços conforme o estabelecido; 

b) Disponibilizar a contratante os veículos e equipamentos na especificação mínima 

definida no item “especificações do objeto”; 

c) Providenciar a identificação do Contratante, a ser colocada em local visível nos 

veículos, conforme logotipo a ser fornecido pelo mesmo. 

d) Disponibilizar para execução, veículos em especificação equivalente á contratante 

quando for necessária efetuar as revisões nos veículos/equipamentos; 

e) Arcar com as despesas relativas a combustível, troca de óleo, lubrificantes, e 

demais suprimentos; e lavagem de veículos, necessários ao fiel cumprimento do 

objeto sob o contrato; 

f) Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e 

de acordo com as especificações do fabricante, mantendo os veículos em perfeitas 

condições de segurança, limpeza e higiene; 
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g) Substituir de imediato e de forma automática, os veículos que atingirem as idades 

máximas (em anos) além das fixadas nestas Especificações Técnicas, contadas a 

partir da data dos correspondentes primeiros licenciamentos. 

h) Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de 

abalroamento, reparos mecânicos, má conservação, falta de condições de 

segurança, higiene ou limpeza. O Contratante poderá inspecionar regularmente os 

veículos e, se constatada alguma irregularidade, notificar a Contratada. 

i) Substituir o veículo, quando solicitado por escrito pelo Contratante, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, a partir do recebimento da notificação. 

j) Comunicar ao preposto do Contratante, conforme o caso requeira, sobre fatos como 

obras e/ou impedimentos temporários e mudanças no sentido de tráfego, que 

impliquem na alteração de itinerários e horários. 

k) Comunicar à CONTRATANTE, quando da transferência e/ou retirada e substituição 

de motoristas;  

l) Encaminhar a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes, 

cópia da habilitação dos motoristas que executarão os serviços, atualizando quando 

houver troca eventual, bem como cópia dos documentos de identificação e de 

habilitação do motorista; 

m) Arcar com todas as despesas decorrentes de danos materiais causados aos 

veículos ou bens de terceiros, inclusive franquia do seguro, bem como danos 

pessoais aos seus ocupantes ou a terceiros, de sua responsabilidade; 

n) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 

habilitação/qualificação; 

o) Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido comprovante de pagamento de 

salários, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos 

seus empregados que prestam serviços a contratante; 

p) No caso de passageiros com necessidades especiais, possuir veículos em 

condições de condução com segurança de acordo com as normas da ABNT; 

q) Possuir veículo reserva para garantir o cumprimento de suas obrigações no caso de 

falha técnica; 

r) Realizar capacitação constante de seus funcionários e condutores; 

s) Não transportar passageiros em pé, salvo para prestação de socorro em caso de 

acidente ou avaria. 

t) Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 

responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato. 

u) Fazer seguro e manter as apólices vigentes dos seguros do casco, contra terceiros e 

danos pessoais. 

v) Manter cobertos por apólices os seguros legalmente obrigatórios. 

w) Apresentar ao Contratante, quando exigido comprovante de pagamentos de salários, 

apólices de seguro contra acidente de trabalho e apólices de seguro do casco, contra 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

37 
 

 

terceiros e danos pessoais, quitação de suas obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, relativas aos seus empregados que estejam ou tenham estado a 

serviço do Contratante, por força deste contrato. 

x) Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados ao Contratante ou a 

terceiros, decorrentes da execução do contrato. 

y) A Contratada, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, deve proceder 

às anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nos 

serviços, assumindo exclusivamente todas as obrigações advindas de eventuais 

demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre pleitos 

trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou terceiros que 

alegarem vínculo com a Contratada. 

 

12. Da Proposta de Preços 

 

A proposta de preços deverá ser apresentada em conformidade com o modelo 

apresentado no anexo III, acompanhada da planilha de composição de custo unitário que 

demonstre os valores proposto. 

 

O prazo de validade deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias contador a partir da data 

da proposta. 

 

13. Qualificação técnica da licitante 

 

A licitante deverá comprovar sua qualificação técnica através da apresentação na fase de 

habilitação: 

a)  “Certificado de Registro de Empresa” expedido pelo Detro/RJ,para operar 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. 

b) Atestado de capacidade técnica em nome da licitante, relativo à execução dos 

serviços, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do 

presente termo de referência: Transporte rodoviário intermunicipal de 

universitários sob o regime de fretamento. 

 

 

 

14. DisposiçõesGerais 

 

A Contratada deverá orientar os condutores dos veículos, bem como demais funcionários 

da mesma, quanto à observação concernente ao trato adequado dos passageiros 

 

A Contratada não poderá transportar passageiros, fora do horário contratado. Não poderá 

ocorrer o transporte de familiares de passageiros, salvo nos casos específicos, em que, 

por motivo de saúde ou incapacidade, e com comprovação e indicação médica por escrito, 

seja necessário o acompanhamento do estudante menor por um familiar.  
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A Contratada fica obrigada a fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os 

equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados 

pela fiscalização. 

 

Faz Parte do presente Termo de Referência os anexos abaixo relacionados: 

  

1) Anexo I – Mapa com georeferenciado e detalhamento do percurso da rota; 

2) Anexo II – Calendário Universitário 2019/2020. 

3) Anexo III – Modelo de Proposta de Preços e de Composição de Custos  

4) Anexo IV - Apropriação dos veículos com diferenciação nas frequências de 

utilização. 
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Anexo I - Mapa com georeferenciado e detalhamento do percurso da rota 
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Anexo II  
 

Calendário Universitário 2019/2020 
Frequência de segunda à sábado 

Contratação a partir do 2º semestre/2019 
Período de 12 meses (01/08/2019 a 31/07/2020) 

 
FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DE 2019 

 
01 de janeiro (terça-feira), Confraternização Universal - feriado nacional.  
04 de março (segunda-feira), Carnaval - ponto facultativo.  
05 de março (terça-feira), Carnaval – feriado nacional. 
06 de março (quarta-feira), quarta-feira de cinzas - ponto facultativo até às 14 horas  
19 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo - feriado nacional. 
23 de abril (terça feira), Dia de São Jorge – feriado estadual.  
21 de abril (domingo), Tiradentes - feriado nacional. 
01 de maio (quarta-feira), Dia Mundial do Trabalho - feriado nacional.  
20 de junho (quinta-feira), Corpus Christi - ponto facultativo.  
(*) 07 de setembro (sábado), Independência do Brasil - feriado nacional 
29 de setembro (domingo), Aniversário de Vassouras – feriado municipal.  
(*) 12 de outubro (sábado), Nossa Senhora Aparecida - feriado nacional.  
28 de outubro (segunda-feira), Dia do Servidor Público - ponto facultativo.  
(*) 2 de novembro (sábado), Finados - feriado nacional.  
(*) 15 de novembro (sexta-feira), Proclamação da República - feriado nacional. 
(*) 16 de novembro (sábado), Proclamação da República – ponto facultativo. 
08 de dezembro (domingo), Dia Padroeira Nossa Senhora da Conceição – feriado 
municipal. 
(*) 20 de novembro (quarta-feira), Dia de Zumbi dos Palmares – feriado estadual. 
24 de dezembro (terça-feira), véspera de natal - ponto facultativo após às 14 horas.   
25 de dezembro (quarta-feira), Natal - feriado nacional.  
31 de dezembro (terça-feira), véspera de ano novo - ponto facultativo após às 14 horas. 
 

FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DE 2020 
 
01 de janeiro (quarta-feira), Confraternização Universal - feriado nacional.  
(*) 22 de fevereiro (sábado), Carnaval – ponto facultativo. 
(*) 24 de fevereiro (segunda-feira), Carnaval - ponto facultativo.  
(*) 25 de fevereiro (terça-feira), Carnaval – feriado nacional. 
26 de fevereiro (quarta-feira), quarta-feira de cinzas - ponto facultativo até às 14 horas 
(*) 09 de abril (quinta-feira), Quinta feira Santa – ponto facultativo. 
(*) 10 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo - feriado nacional. 
(*) 21 de abril (terça-feira), Tiradentes - feriado nacional. 
(*) 23 de abril (quinta feira), Dia de São Jorge – feriado estadual.    
(*) 01 de maio (sexta-feira), Dia Mundial do Trabalho - feriado nacional. 
(*) 02 de maio (sábado), Dia Mundial do Trabalho – ponto facultativo. 
(*) 11 de junho (quinta-feira), Corpus Christi – feriado nacional. 
(*) 12 de junho (sexta-feira), Corpus Christi – ponto facultativo.  
(*) 25 de julho (quinta-feira), Dia do Rodoviário – feriado categoria de classe. 
(*) 07 de setembro (segunda-feira), Independência do Brasil - feriado nacional. 
(*) 29 de setembro (terça-feira), Aniversário de Vassouras – feriado municipal.  
(*) 12 de outubro (segunda-feira), Nossa Senhora Aparecida - feriado nacional.  
28 de outubro (quarta-feira), Dia do Servidor Público - ponto facultativo.  
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(*) 2 de novembro (segunda-feira), Finados - feriado nacional.  
15 de novembro (domingo), Proclamação da República - feriado nacional. 
 (*) 20 de novembro (sexta-feira), Dia de Zumbi dos Palmares – feriado estadual. 
(*) 21 de novembro (sábado), Dia de Zumbi dos Palmares – ponto facultativo. 
(*) 08 de dezembro (terça-feira), Dia Padroeira Nossa Senhora da Conceição – feriado 
municipal. 
24 de dezembro (quinta-feira), véspera de natal - ponto facultativo após as 14 horas. 
(*) 25 de dezembro (sexta-feira), Natal - feriado nacional.  
31 de dezembro (quinta-feira), véspera de ano novo - ponto facultativo após as 14 horas. 
 
Notas: 

1) Frequência dos serviços de transporte universitário será de segunda à sábado. 
2) O recesso escolar informado pela F.A.A – Fundação Educacional Dom André Arco 

Verde – Centro de Ensino Superior de Valença compreende o período de 
06/07/2019 a 29/07/2019 e 21/12/2019 à 03/02/2020, aplicado por analogia às 
demais instituições do Município de Barra de Piraí e Miguel Pereira.   

3) Para fins de cálculo dos dias trabalhados serão considerados apenas os feriados e 
ponto facultativo dos dias de semana destacados em negrito, já definidos pela 
Administração, compreendido entre 01/08/2019 à 31/07/2020, período compatível 
com o prazo de contratação de 12 (doze) meses, totalizando de 16 dias.  
 
 

 
O cálculo de apuração dos dias trabalhados ¹ que incidirão sobre os benefícios legais, 
considera a jornada de trabalho de segunda-feira à sábado, são: 365 dias – 52 dias dos 
domingos e – 16 dias de feriados, divididos por 12 meses conforme equação abaixo: 

 
[(365 – 52 – 16) / 12] = 24,75 dias/mês 
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Anexo III – Modelo de Proposta de Preços e de Composição de Custos 
 
 

 
 

 

Valor fixo 

(R$/mês)

Km/mês 

estimada

Valor unit. 

(R$/km)

Valor R$           

km rodado

1

FRETAMENTO DE VEÍCULO 

TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO 

PARA TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL DE 

PASSAGEIROS,  

CAPACIDADE MÍNIMA DE 

50 PASSAGEIROS.

1.579 12

Valor Global por extenso:

Data da Proposta:

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Dados Bancários

Banco:

Agência:

Conta corrente:

A proposta de preços deverá estar acompanhada da Planilha de Composição de Custo Unitário que demonstre os 

valores propostos, sob pena de desclassificação da Proponente.

CARIMBO DE CNPJ

Assinatura do Representante Legal

Modelo de Proposta de Preços

Item Descrição
Valor variável (R$/km)

Total mensal 

(R$)

Prazo 

(meses)

Valor total 

(R$)

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes
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TURNO HORÁRIO KM/DIA

NOTURNO 17:15:00 32,00

NOTURNO 22:10:00 32,00

Veículo Ano Mínimo Capacidade Mínima
Valor Veículo                            

Novo
Valor Médio                         

Ônibus Rodoviário 2015 50

1

0

24,67

Quantidade máxima de alunos por turno/rota 50

Quantidade de alunos por dia/rota 50

64

1579

R$ 0,00

R$ 0,00

Quantidade Valor Unitário Valor Mensal

Composição da Remuneração R$ 0,00

1 R$ 0,00

Adicional noturno 1 R$ 0,00

Hora noturna adicional 1 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Quantidade Valor Unitário Custo Mensal

R$ 0,00

25 R$ 0,00

-R$                                  R$ 0,00

9,25% R$ 0,00

R$ 0,00

49 R$ 0,00

-R$                                  R$ 0,00

9,25% R$ 0,00

R$ 0,00

1 R$ 0,00

17,00% R$ 0,00

Remuneração Líquida Baneficiários R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

9,25% R$ 0,00

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Custo Assistência Médica/Odontológica

Participação dos Funcionários

Crédito PIS/COFINS ( - )

Custo Mensal (somatório I.1 + I.2)

Participação do Funcionário

Crédito PIS/COFINS ( - )

I.5 - Assistência Médica/Odontológica

Quantidade/Remuneração Mensal Beneficiários

Retenções legais (Previdência/FGTS)

I.3 - Vale Refeição

Custo Mensal (somatório I.1 + I.2)

Participação do Funcionário

Crédito PIS/COFINS ( - )

Total

I.4 - Benefícios - Vale Transporte

Indicar a fonte da informação

Benefícios 

I. CUSTOS FIXOS COM MÃO DE OBRA (R$/Mês)

Remuneração

I.1 - Motorista

Salário mensal

Encargos Sociais e Trabalhistas (Máximo 77,635%)

Total

Motorista

Monitor

Média Dias Letivos/Mês

Percurso Diário - Km

Percurso Mensal - Km

MODELO PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ROTA 1

TRECHO

1- PREFEITURA DE VASSOURAS (AV. OTÁVIO GOMES) - 

FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA (RUA ALVARENGA 

2- FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA (RUA ALVARENGA 

PEIXOTO, 241 MIGUEL PEREIRA) - PREFEITURA DE 

QUILOMETRAGEM TOTAL DA ROTA
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R$ 0,00

1 R$ 0,00

R$ 0,00

9,25% R$ 0,00

R$ 0,00

1 R$ 0,00

R$ 0,00

9,25% R$ 0,00

R$ 0,00

Quantidade Vida Util (mês)  Valor Unitário Custo/mês

Calça Social (3 p/ano) 3,00 12 R$ 0,00

Camisa Social (4 p/ano) 4,00 12 R$ 0,00

Sapato Social (2 p/ano) 2,00 6 R$ 0,00

Meia (3 p/ano) 3,00 4 R$ 0,00

Gravata (2 p/ano) 2,00 12 R$ 0,00

Cinto (1 p/ 2 anos) 1,00 24 R$ 0,00

Crachá de Identificação (1 p/ano) 1,00 12 R$ 0,00

Subtotal R$ 0,00

Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

APROPRIAÇÃO DOS VEÍCULOS

Jornada de trabalho Fator de apropriação

Segunda a domingo 100%

Segunda a sábado 81,36%

R$ 0,00

Ônibus de 50 lugares R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 48

Depreciação
Valor Médio       

(5 anos)
Valor Residual Meses Custo Mensal

Ônibus de 50 lugares R$ 0,00 R$ 0,00 48,00 R$ 0,00

9,25% R$ 0,00

R$ 0,00

81,36% R$ 0,00Custo Mensal da Depreciação dos veículos c/fator de apropriação

Cálculo da Depreciação

Crédito PIS/COFINS ( - )

Total

Veículo

Valor de mercado (R$) Período previsto de 

Depreciação ³ 
(meses)

Novo - 0 Km Valor Residual ¹
Idade máxima admitida                      

(Até 5 anos de uso) ²

Apropriação dos veículos com diferenciação nas frequências de utilização na prestação dos serviços

Dias médios p/mês

30,42

24,75

II.1 - Depreciação dos Veículos

I - Custos de Mão de Obra Consolidada

Remuneração (Salários e Encargos)

Benefícios

Insumos e EPI's

BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

II - CUSTO FIXO DOS VEÍCULOS (R$/Mês)

Crédito PIS/COFINS ( - )

I. 7 - Seguro de Vida

Quantidade de beneficiários/Custo Mensal

Participação do Funcionário

Crédito PIS/COFINS ( - )

I.8 - Insumos e EPIs

I.6 - Cesta Básica

Quantidade de beneficiários/Custo Mensal

Participação do Funcionário
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R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

;

Consumo (km/l) ¹ Valor Unitário (R$/l) Custo (R$/Km)

2,66 R$ 0,00

53,20 R$ 0,00

Total R$ 0,00

Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 0,00

R$ 0,00

Valor do Veículo  Fator de Incidência ¹ ² Custo (R$/Km)

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

Salário mensal 

c/encargos sociais ³
 Fator de Incidência ¹ ² Custo (R$/Km)

R$ 0,00

Auxiliar de mecânico R$ 0,00

R$ 0,00

Pneus e acessórios
Quant. ciclo de 

160.000 km ¹ ²
Valor Unitário Custo Total Custo (R$/Km)

Pneus novos 6 R$ 0,00 R$ 0,00

Serviço de recapagem de pneus (2) 12 R$ 0,00 R$ 0,00

Câmara de ar (2) 12 R$ 0,00 R$ 0,00

Protetor de pneus (2) 12 R$ 0,00 R$ 0,00

Total R$ 0,00 R$ 0,00

Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 0,00 R$ 0,00

Quilometragem (Km) Total Ciclo ¹ ² 160.000

R$ 0,000

Óleos e Lubrificantes Quantidade ² Valor Unitário Periodicidade (km) ¹ Custo (R$/Km)

Óleo para motor 15W40 (litro) 23 10.000 R$ 0,000

Óleo para câmbio (litro) 12 25.000 R$ 0,000

III.5 - Óleos e Lubrificantes

Mecânico

(¹) Fator máximo de Incidência 23% do valor do custo de mão de obra a cada 10.000 km de utilização (Ônibus)

III.4 - Custos de Rodagem (Pneus e acessórios)

(¹) Fator máximo de utilização de Rodagem considerando 01 jogo de pneus e 02 recapagens = 160.000 km (Ônibus)

Manutenção

Peças
(¹) Fator máximo de Incidência 1% do valor do veículo Novo ( 0 km) a cada 10.000 km de utilização (Ônibus)

III.3 - Manutenção Oficina (Pessoal)

Custo de Mão de Obra Pessoal Manutenção

Combustível/Aditivo

Óleo Diesel

Arla 32

(¹) Consumo máximo de 2,66 km/l (Ônibus)

(²) Fonte: Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de São Paulo - SP, Cadterc, Prestação de Serviços de Transporte de Funcionários 

sob regime de fretamento contínuo, vol 4, versão 4 Setembro/18

III.2 - Manutenção (Peças)

Sistema de Posicionamento Global (GPS)

Monitoramento do Sistema de Posicionamento Global (GPS)

Adesivagem do Veículo

BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

III - CUSTO VARIÁVEL DOS VEÍCULOS (R$/KM)

III.1 -Consumo Combustível/Aditivo (Óleo Diesel e Arla 32)

II - Custos fixos dos veículos Consolidado

Depreciação dos Veículos

Despesas Obrigatórias (Emplacamento, IPVA, DPVAT)

Seguro

Apoio operacional da frota (Substituição veículos p/ manutenções)

Tacógrafos ( Cronotacógrafos)
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Óleo para diferencial (litro) 11 25.000 R$ 0,000

Óleo para freio 500 ml 1 50.000 R$ 0,000

Graxa (kg) 3 50.000 R$ 0,000

Total R$ 0,000

Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 0,000

R$ 0,000

Lavagem Quantidade Valor da lavagem Periodicidade (km) ¹ Custo (R$/Km)

Lavagem 1 2.000 R$ 0,000

Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 0,000

R$ 0,00

R$ 0,000

R$ 0,000

R$ 0,000

R$ 0,000

R$ 0,000

R$ 0,000

R$ 0,000

Mão de obra Veículo

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Percentual Fator do BDI BDI %

0,00% 1,00000 0,00%

* Utilizar o campo PIS, COFINS e ISS  se a empresa for tributante do Lucro Real ou Presumido

* Utilizar o campo Simples Nacional se for optante deste Regime de Tributação, de acordo com o faturamento

DATA

ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL

CARIMBO DE CNPJ

ISS ( 5%)

Simples Nacional (6% A 15,82%)

Percentuais

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Itens

Administração Central

Seguros/Garantias (Não aplicável em serviços)

Lucro

PIS (Lucro Real 1,65% / Lucro Presumido 0,65%)

COFINS (Lucro Real 7,60% / Lucro Presumido 3,00%)

Tipo de Veículo
Valor Fixo Mensal (R$/mês) Valor Variável 

(R$/Km)

ÔNIBUS DE 50 LUGARES

Manutenção Oficina (Pessoal)

Custos de Rodagem (Pneus e acessórios)

Óleos e Lubrificantes

Lavagem

BDI - Benefício e Despesas Indiretas

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS REFERENCIAIS POR VEÍCULO DE SEGUNDA A SÁBADO EM HORÁRIO NOTURNO

III.6 - Lavagem

III - Custo Variável por km

Consumo Combustível/Aditivo (Óleo Diesel e Arla 32)

Manutenção (Peças)
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Anexo IV 

Apropriação dos veículos com diferenciação nas frequências de utilização 

 

Para os fins de apuração dos valores referenciais dos custos fixos dos veículos, foi 
adotado o critério de proporcionalidade de apropriação¹, considerando o período de 
utilização efetivo do veículo na atividade de transporte dos usuários.  

 
 

Jornada de trabalho Dias médios p/mês² Fator de apropriação 

Segunda a domingo 30,42 100,00% 

Segunda a sábado 24,75 81,36% 

 
Onde: 
 
[(Dmu/Dmm) x 100] = Fa 
 
Dmm: Dias médios por mês: 365 dias/ano divididos por 12 meses (365 / 12) = 30,42 
dias/mês. 
Dmu: Dias médios utilizados por mês: [(365 – 52 – 16) / 12] = 24,75 dias/mês. 
Fa: [(24,75 / 30,42) x 100] = 81,36% 
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Anexo II 
Pregão Eletrônico n.º 012/2019 

Modelo de Proposta E Composição de Custos 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
ATT.: Sr. Pregoeiro 
 

Prezado Senhor, 
 Atendendo a consulta formulada através do Pregão Eletrônico n.º 012/2019, para 

Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros, para prestação dos 

serviços de transporte rodoviário intermunicipal de universitários sob o regime de 

fretamento, dos passageiros matriculados na Faculdade de Miguel Pereira residentes no 

Município de Vassouras, RJ, conforme Termo de Referência no Anexo I, nas condições 

abaixo: 

 
1. Cotamos para o objeto em licitação o valor abaixo: 

 

 
 

 
 

Valor fixo 

(R$/mês)

Km/mês 

estimada

Valor unit. 

(R$/km)

Valor R$           

km rodado

1

FRETAMENTO DE VEÍCULO 

TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO 

PARA TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL DE 

PASSAGEIROS,  

CAPACIDADE MÍNIMA DE 

50 PASSAGEIROS.

1.579 12

Valor Global por extenso:

Data da Proposta:

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Dados Bancários

Banco:

Agência:

Conta corrente:

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

A proposta de preços deverá estar acompanhada da Planilha de Composição de Custo Unitário que demonstre os 

valores propostos, sob pena de desclassificação da Proponente.

CARIMBO DE CNPJ

Assinatura do Representante Legal

Modelo de Proposta de Preços

Item Descrição
Valor variável (R$/km)

Total mensal 

(R$)

Prazo 

(meses)

Valor total 

(R$)

 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
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MODELO PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 
 

      ROTA 1 
 TRECHO TURNO HORÁRIO KM/DIA 
 1- PREFEITURA DE VASSOURAS (AV. OTÁVIO GOMES) - 

FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA (RUA ALVARENGA 
PEIXOTO, 241 MIGUEL PEREIRA)  

NOTURNO 17:15:00 32,00 
 

2- FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA (RUA ALVARENGA 
PEIXOTO, 241 MIGUEL PEREIRA) - PREFEITURA DE 
VASSOURAS (AV. OTÁVIO GOMES) 

NOTURNO 22:10:00 32,00 
 

QUILOMETRAGEM TOTAL DA ROTA 
 

      

      
 Veículo  

Ano 
Mínimo 

Capacidade 
Mínima 

Valor Veículo                            
Novo 

Valor Médio                          
 

 Ônibus Rodoviário  2015  50      
 

 

      
   Motorista  

 
1 

  Monitor  
 

0 
  Média Dias Letivos/Mês  

 
24,67 

  Quantidade máxima de alunos por turno/rota  
  

50 
  Quantidade de alunos por dia/rota  

   

50 
  Percurso Diário - Km  

 
64 

  Percurso Mensal - Km  
 

1579 
 

      I. CUSTOS FIXOS COM MÃO DE OBRA (R$/Mês) R$ 0,00 
 

      Remuneração R$ 0,00 
 I.1 - Motorista Quantidade Valor Unitário Valor Mensal 
 Composição da Remuneração 

   

R$ 0,00 
 Salário mensal 1   R$ 0,00 
 Adicional noturno 

 
1   R$ 0,00 

 Hora noturna adicional 
 

1   R$ 0,00 
 Encargos Sociais e Trabalhistas (Máximo 77,635%)   

 
R$ 0,00 

 Total 
  

R$ 0,00 
           

 Indicar a fonte da informação 

 
      Benefícios  R$ 0,00 

   
 

Quantidade  Valor Unitário   Custo Mensal  
 I.3 - Vale Refeição 

  

R$ 0,00 
 Custo Mensal (somatório I.1 + I.2) 25   R$ 0,00 
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Participação do Funcionário   
 R$                                   

-    R$ 0,00 
 Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% 

 
R$ 0,00 

  Total  
  

  
   

   

  
 I.4 - Benefícios - Vale Transporte 

  

R$ 0,00 
 Custo Mensal (somatório I.1 + I.2) 49   R$ 0,00 
 

Participação do Funcionário   
 R$                                   

-    R$ 0,00 
 Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% 

 
R$ 0,00 

   
   

  
 I.5 - Assistência Médica/Odontológica 

  

R$ 0,00 
 Quantidade/Remuneração Mensal Beneficiários 1 R$ 0,00   
 Retenções legais (Previdência/FGTS) 17,00% R$ 0,00   
 Remuneração Líquida Baneficiários 

  

R$ 0,00   
 Custo Assistência Médica/Odontológica   

 
R$ 0,00 

 Participação dos Funcionários   
 

R$ 0,00 
 Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25%   R$ 0,00 
   

   

  
 I.6 - Cesta Básica 

  

R$ 0,00 
 Quantidade de beneficiários/Custo Mensal 1   R$ 0,00 
 Participação do Funcionário   

 
R$ 0,00 

 Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% 
 

R$ 0,00 
   

   

  
 I. 7 - Seguro de Vida 

  

R$ 0,00 
 Quantidade de beneficiários/Custo Mensal 1   R$ 0,00 
 Participação do Funcionário   

 
R$ 0,00 

 Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25%   R$ 0,00 
 

      I.8 - Insumos e EPIs     R$ 0,00 
   Quantidade  Vida Util (mês)   Valor Unitário  Custo/mês 
 Calça Social (3 p/ano) 3,00 12   R$ 0,00 
 Camisa Social (4 p/ano) 4,00 12   R$ 0,00 
 Sapato Social (2 p/ano) 2,00 6   R$ 0,00 
 Meia (3 p/ano) 3,00 4   R$ 0,00 
 Gravata (2 p/ano) 2,00 12   R$ 0,00 
 Cinto (1 p/ 2 anos) 1,00 24   R$ 0,00 
 Crachá de Identificação (1 p/ano) 1,00 12   R$ 0,00 
 Subtotal 

   

R$ 0,00 
 Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25%     R$ 0,00 
 

      I - Custos de Mão de Obra Consolidada R$ 0,00 
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Remuneração (Salários e Encargos) R$ 0,00 
 Benefícios R$ 0,00 
 Insumos e EPI's R$ 0,00 
 BDI - Benefícios e Despesas Indiretas   R$ 0,00 
 

      II - CUSTO FIXO DOS VEÍCULOS (R$/Mês) R$ 0,00 
 

      APROPRIAÇÃO DOS VEÍCULOS 
     

      Apropriação dos veículos com diferenciação nas frequências de utilização na prestação dos serviços 

 
      

Jornada de trabalho Dias médios p/mês 
Fator de 

apropriação 

  Segunda a domingo 30,42 100% 

  Segunda a sábado 24,75 81,36% 

  

  

      II.1 - Depreciação dos Veículos R$ 0,00 
 

   
    

 

Veículo 

Valor de mercado (R$) 

Período previsto 

de Depreciação ³ 

(meses) 

 

Novo - 0 Km Valor Residual ¹ 

Idade máxima 
admitida                      

(Até 5 anos de 

uso) ² 

 

 
Ônibus de 50 lugares R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 48 

 

      Cálculo da Depreciação 
 

Depreciação 
Valor 

Médio       
(5 anos) 

 Valor Residual   Meses  Custo Mensal 
 

Ônibus de 50 lugares R$ 0,00 R$ 0,00 48,00 R$ 0,00 
 

Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 0,00 
 

Total R$ 0,00 
 

Custo Mensal da Depreciação dos veículos c/fator de apropriação 81,36% R$ 0,00 
 

      II.2 - Despesas Obrigatórias (Emplacamento, IPVA, DPVAT)  R$ 0,00 
 

      

 

Valor Unitário 
 Nº Meses 
Utilização4  Custo Mensal 

 Valor de Duda Confecção Placa (2019)   180 R$ 0,00 
 Valor da Taxa de Vistoria (2019) ¹   12 R$ 0,00 
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Valor do seguro obrigatório (DPVAT/2019) ²   12 R$ 0,00 
 Valor do imposto sobre a propriedade de veículos 

automotores (IPVA)³ 
  

12 R$ 0,00 
 Total R$ 0,00 
 

Custo mensal Despesas Obrigatórias com fator de aproriação 81,36% R$ 0,00 
 

      II.3 - Seguro R$ 0,00 
 

      

Seguro Valor Unitário 
 Nº Meses 
Utilização  Custo Mensal 

 Valor Anual p/Ônibus de 50 lugares ¹ ²                              -    12 R$ 0,00 
 Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 0,00 
 

Custo mensal Seguro com fator de aproriação 81,36% R$ 0,00 
 

(¹) Considerado para o cálculo uma taxa única (8,22%) que inclui: seguro do casco, contra terceiros, custo de 

apólice e danos pessoais.  

(²) Fonte: Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de São Paulo - SP, Cadterc, Prestação de Serviços de 
Transporte de Funcionários sob regime de fretamento contínuo, vol 4, versão 4 Setembro/18.  

      II.4 - Apoio operacional da frota (Substituição veículos p/ manutenções) R$ 0,00 
 

      Apoio Operacional Valor Unitário  Coeficiente %  Custo Mensal 
 Ônibus de 50 lugares R$ 0,00   R$ 0,00 
 

   
    

 
II.5 - Tacógrafos ( Cronotacógrafos) R$ 0,00 

 
      

 

Valor Unitário 
 Nº Meses 
Utilização  Custo Mensal 

 Taxa para selagem e ensaio   24 R$ 0,00 
 Valor do serviço de aferição   24 R$ 0,00 
 Total 

  
 

R$ 0,00 
 Custo mensal Tacógrafos com fator de aproriação 81,36% R$ 0,00 

 Nota: Fator de 1/24 avos sobre os custos de aferição e selagem     

 
   

    

 II.6 - Sistema de Posicionamento Global (GPS) R$ 0,00 
 

      

 

Valor Unitário 
 Nº Meses 
Utilização  Custo Mensal 

 GPS (Equipamento)   60 R$ 0,00 
 Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 0,00 
 

Total 
  

 

R$ 0,00 
 Custo mensal GPS com fator de aproriação 81,36% R$ 0,00 
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Nota: Fator de 1/60 avos sobre os custos de aquisição do equipamento     

 
      II.7 - Monitoramento do Sistema de Posicionamento Global (GPS) R$ 0,00 

 
      

 

Valor Unitário 
 Nº Meses 
Utilização  Custo Mensal 

 Sistema de Monitoramento   1 R$ 0,00 
 Custo mensal Monitoramento GPS com fator de aproriação 81,36% R$ 0,00 

 
   

    

 II.8 - Adesivagem do Veículo R$ 0,00 
 

      

 

Valor Unitário 
 Nº Meses 
Utilização  Custo Mensal 

 Adesivagem (Estimado)   180 R$ 0,00 
 Custo mensal Adesivagem com fator de aproriação 81,36% R$ 0,00 

 Nota: Fator de 1/180 avos sobre os custos de 
aquisição  

    

 
 

  
    

 II - Custos fixos dos veículos Consolidado R$ 0,00 
 Depreciação dos Veículos R$ 0,00 
 Despesas Obrigatórias (Emplacamento, IPVA, DPVAT) R$ 0,00 
 Seguro R$ 0,00 
 Apoio operacional da frota (Substituição veículos p/ manutenções) R$ 0,00 
 Tacógrafos ( Cronotacógrafos) R$ 0,00 
 Sistema de Posicionamento Global (GPS) R$ 0,00 
 Monitoramento do Sistema de Posicionamento Global (GPS) R$ 0,00 
 Adesivagem do Veículo R$ 0,00 
 BDI - Benefícios e Despesas Indiretas   R$ 0,00 
 

      III - CUSTO VARIÁVEL DOS VEÍCULOS (R$/KM) R$ 0,00 
 

   
    

 III.1 -Consumo Combustível/Aditivo (Óleo Diesel e Arla 32) R$ 0,00 
 

  

; 
   

Combustível/Aditivo Consumo (km/l) ¹ 
Valor Unitário 

(R$/l) 
 Custo (R$/Km)  

 

Óleo Diesel 2,66   R$ 0,00 
 

Arla 32 53,20   R$ 0,00 
 

Total 
   

R$ 0,00 
 

Crédito PIS/COFINS ( - ) 
  

9,25% R$ 0,00 
 

(¹) Consumo máximo de 2,66 km/l (Ônibus)  

(²) Fonte: Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de São Paulo - SP, Cadterc, Prestação de Serviços de 
Transporte de Funcionários sob regime de fretamento contínuo, vol 4, versão 4 Setembro/18 
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      III.2 - Manutenção (Peças) R$ 0,00 
 

      
Manutenção Valor do Veículo 

  Fator de 
Incidência ¹ ²  

 Custo (R$/Km)  
 

Peças R$ 0,00   R$ 0,00 
 (¹) Fator máximo de Incidência 1% do valor do veículo Novo ( 0 km) a cada 10.000 km de utilização (Ônibus) 

 

      III.3 - Manutenção Oficina (Pessoal) R$ 0,00 
 

      

Custo de Mão de Obra Pessoal Manutenção 
Salário mensal 

c/encargos 
sociais ³ 

  Fator de 
Incidência ¹ ²  

 Custo (R$/Km)  
 

Mecânico 
 

  R$ 0,00 
 Auxiliar de mecânico 

    R$ 0,00 
 (¹) Fator máximo de Incidência 23% do valor do custo de mão de obra a cada 10.000 km de utilização (Ônibus) 

 

      III.4 - Custos de Rodagem (Pneus e acessórios) R$ 0,00 
 

      

Pneus e acessórios 
Quant. ciclo 
de 160.000 

km ¹ ² 
Valor Unitário Custo Total  Custo (R$/Km)  

 

Pneus novos 6   R$ 0,00 R$ 0,00 
 Serviço de recapagem de pneus (2) 12   R$ 0,00 R$ 0,00 
 Câmara de ar (2) 12   R$ 0,00 R$ 0,00 
 Protetor de pneus (2) 12   R$ 0,00 R$ 0,00 
 Total 

  

R$ 0,00 R$ 0,00 
 Crédito PIS/COFINS ( - ) 

 
9,25% R$ 0,00 R$ 0,00 

 Quilometragem (Km) Total Ciclo ¹ ² 160.000 
    

 
     (¹) Fator máximo de utilização de Rodagem considerando 01 jogo de pneus e 02 recapagens = 160.000 km 

(Ônibus) 
 

      III.5 - Óleos e Lubrificantes R$ 0,000 
 

      

Óleos e Lubrificantes 
Quantidade 

² Valor Unitário 
 Periodicidade 

(km) ¹  
 Custo (R$/Km)  

 Óleo para motor 15W40 (litro) 23   10.000 R$ 0,000 
 Óleo para câmbio (litro) 12   25.000 R$ 0,000 
 Óleo para diferencial (litro) 11   25.000 R$ 0,000 
 Óleo para freio 500 ml 1   50.000 R$ 0,000 
 Graxa (kg) 3   50.000 R$ 0,000 
 Total 

   
R$ 0,000 

 Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% 
  

R$ 0,000 
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      III.6 - Lavagem R$ 0,000 
 

      

Lavagem Quantidade 
Valor da 
lavagem 

 Periodicidade 
(km) ¹  

 Custo (R$/Km)  

 Lavagem 1   2.000  R$ 0,000 
 Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% 

  
R$ 0,000 

 

      III - Custo Variável por km R$ 0,00 
 Consumo Combustível/Aditivo (Óleo Diesel e Arla 32) R$ 0,000 
 Manutenção (Peças) R$ 0,000 
 Manutenção Oficina (Pessoal) R$ 0,000 
 Custos de Rodagem (Pneus e acessórios) R$ 0,000 
 Óleos e Lubrificantes R$ 0,000 
 Lavagem R$ 0,000 
 BDI - Benefício e Despesas Indiretas   R$ 0,000 
 

      COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS REFERENCIAIS POR VEÍCULO DE SEGUNDA A SÁBADO EM HORÁRIO 
NOTURNO 

 
  

Tipo de Veículo 
Valor Fixo Mensal (R$/mês) Valor Variável 

(R$/Km) 
 

Mão de obra Veículo 
 

ÔNIBUS DE 50 LUGARES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 

     COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
 

     Itens Percentual Fator do BDI BDI % 
 Administração Central   

  

 Seguros/Garantias (Não aplicável em serviços)   
 Lucro   
 PIS (Lucro Real 1,65% / Lucro Presumido 0,65%)   
 COFINS (Lucro Real 7,60% / Lucro Presumido 

3,00%)   
 ISS ( 5%)   
 Simples Nacional (6% A 15,82%)   
 Percentuais 0,00% 1,00000  0,00% 
 

    

  
 * Utilizar o campo PIS, COFINS e ISS  se a empresa for tributante do Lucro Real ou 

Presumido 
  * Utilizar o campo Simples Nacional se for optante deste Regime de Tributação, de acordo com o 

faturamento 
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2) O Prazo de Validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da 
entrega da presente. 
 
3) Informações Complementares: 
 a) Dados da Proponente: 
I - Razão Social: ____________________________________________; 
II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________; 
III - Insc. Municipal: _________________________________________; 
IV - Endereço: ______________________________________________; 
V - Telefones: _______________________Fax: ___________________; 
VI - E-Mail: ________________________________________________; 
VII - Banco: ____________________; Agência/nº.: ________________; 
VII - Conta-Corrente nº.: _____________________; 
 
b) Dados do representante legal que assinará o termo de contrato/ATA 
SRP/ATA, conforme consta no contrato/ATA SRP social ou procuração: 
I - Nome: ______________________________________________; 
II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________; 
III - Estado Civil: ______________ Identidade n°: _______________; 
IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____; e 
V - CPF: ____________________________________; 
(local) _____________, ___ de ______________ de2019. 
 
_________________________________________(Assinatura do representante legal) 
 
Nome: _____________________________CPF: _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      DATA 
 

      

      ASSINATURA REPRESENTANTE LEGAL 
 

      

  

CARIMBO DE CNPJ 
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Pregão Eletrônico nº 012/2019 

ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

 
Contrato nº _____ /______ 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇODEDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

INTERMUNICIPAL DE UNIVERSITÁRIOS SOB 

O REGIME DE FRETAMENTO, DOS 

PASSAGEIROS MATRICULADOS NA 

FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA 

RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, 

RJ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS 

E TRANSPORTE E A EMPRESA 

___________________________. 

 

 

O Município de Vassouras, através da Prefeitura Municipal de Vassouras, 

inscrita no CNPJ sob o nº 32.412.819/0001-52, com sede situada na Avenida Otávio Gomes, 

nº nº 395, Centro, Vassouras, RJ, CEP 27.700-000, doravante 

denominadoCONTRATANTE, representado neste ato pelo Ordenador de Despesa , 

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte, Marco Aurélio Sá P 

Salgado, identidade nº xxxxx, CPF nº xxxxxx, residente e domiciliado à xxxxx, nº xx, 

xxxxxxxxxxxxxx, RJ, CEP xxxxxxx, e a empresa ________________________ situada na 

_______________________, Bairro ______________, Cidade ________________, UF___, 

CEP_______ e inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________________, daqui por 

diante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr.  

___________________, cédula de identidade nº ______________ CPF nº 

_________________, domiciliado na ______________________, Bairro _______, Cidade 

____________, UF___, CEP ________, resolvem celebrar o presente CONTRATO 

DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em decorrência do resultado da licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICOnº xxxx/201x, com fundamento no Processo 

Administrativonº xxx/201x, homologada pelo Ordenador de Despesa, que se regerá pelas 

normas da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária com a 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, pela Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, e alterações e demais Leis constantes no Instrumento 

Convocatório, do próprio instrumento convocatório e anexos, aplicando-se a este contrato 

suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições 

seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de empresa especializada em 

transporte de passageiros, para prestação dos serviços de transporte rodoviário 

intermunicipal de universitários sob o regime de fretamento, dos passageiros matriculados 

na Faculdade de Miguel Pereira residentes no Município de Vassouras, RJ, conforme 

especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

publicação do Contrato.  

PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto 

no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para 

o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 

contrato; 

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, 

pertinentes à execução do presente contrato; 

c) exercer a fiscalização do contrato; 

d) atestar a efetiva prestação dos serviços, por meio de verificação da presença dos alunos 

transportados em cada itinerário. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a)conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, 

ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da 

Proposta de Preços e da legislação vigente; 

b) prestar o serviço para a Prefeitura Municipal de Vassouras; 

c) prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis 

de trabalho; 

d) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados pela PMV; 

e) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 

impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das 

providências cabíveis; 
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f) responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação 

aplicável; 

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 

expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais 

inadequados ou desconformes com as especificações;  

h) observado o disposto no artigo 68, da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto, no 

local do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para acompanhar 

e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e 

disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços; 

i) elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, 

relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato 

relevante sobre a execução do objeto contratual; 

j) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

k) cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu 

adimplemento, na forma da CláusulaOitava (DA RESPONSABILIDADE);  

l) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 

CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros; 

n) apresentar relação dos condutores com itinerários, linha, nome do condutor, número da 

CNH e número do CPF, para todas as rotas (deverá estar assinada pelo representante legal 

da empresa); 

o) apresentar relação de veículos com itinerários, linha, marca, modelo, ano, placa, número 

do RENAVAN, capacidade (número de lugares), para todas as rotas (deverá estar assinada 

pelo representante legal da empresa); 

p) cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes 

dotações orçamentárias, para o corrente exercício 2019, assim classificados: 

 

Natureza das Despesas: 

Fonte de Recurso: 

Programa de Trabalho: 

Nota de Empenho: 

 

Parágrafo Único – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das 

dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.  

 

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO 

Dá-se a este contrato o valor total de R$ _______________ (xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
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CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 

termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência (Anexo I) e da legislação 

vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

 

Parágrafo Primeiro – A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor 

nomeado por Portaria do Secretário Municipal de Cultura e Lazer.. 

 

Parágrafo Segundo – O objeto do contrato será recebido MENSALMENTE, na seguinte 

forma: 

a) provisoriamente, no prazo de dois dias após a prestação do serviço, para efeito de 
posterior verificação da conformidade do material com a especificação; 

b) definitivamente, no prazo de quinze dias após a prestação do serviço, após a verificação 
da qualidade e quantidade da prestação de serviços e consequente aceitação. 

 

Parágrafo Terceiro – O (s) responsável (eis) a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena 

de responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade 

superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.  

 

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as 

condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 

fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao 

desempenho de suas atividades. 

 

Parágrafo Quinto – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato 

não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter 

fiscalização própria.  

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

 

A CONTRATADA é responsável por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por 

órgão da Administração. 
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Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão 

Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 

contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 

8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes 

sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim como a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.  

 

Parágrafo Segundo – A ausência da apresentação dos documentos mencionados no 

PARÁGRAFO PRIMEIRO ensejará a imediata expedição de notificação à 

CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, 

no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de 

descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado.  

 

Parágrafo Terceiro – Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será 

rescindido.  

 

Parágrafo Quarto – No caso do parágrafo terceiro, será expedida notificação à 

CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para dar 

início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PMV, pelo prazo 

de 01 (um) ano.  

 

Parágrafo Quinto –O funcionamento do transporte escolar obedecerá ao calendário da rede 

pública municipal, conforme anexado no Termo de Referência e Anexos.  

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ 

(_______________), sendo efetuado em até 30(trinta) dias do final do mês da sua prestação, 

mediante depósito no Banco ____, na conta corrente nº _____, agência ____, de titularidade 

da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pela PMV.  

 

Parágrafo Primeiro –No caso da CONTRATADA estar estabelecida em localidade que 

não possua agência da instituição financeira contratada pela Prefeitura ou caso verificada 

pela CONTRATANTE a impossibilidade da CONTRATADA, em razão de negativa 

expressa da instituição financeira contratada pela Prefeitura, abrir ou manter conta corrente 

naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta 

corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou 

contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.  
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Parágrafo Segundo – A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento a 

Prefeitura Municipal de Vassouras, à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e 

Transporte, acompanhada da Nota Fiscal com o total da quilometragem percorrida no mês.  

 

Parágrafo Terceiro – As faturas deverão ser encaminhadas para pagamento a PMV, 

acompanhadas de comprovante de recolhimento do FGTS, INSS, Certidão Negativa de 

Débitos Municipais, Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada por 02(dois) servidores da 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transporte - SME. 

 

Parágrafo Quarto – O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data final do período de adimplemento de cada parcela e somente será autorizado após a 

declaração de recebimento da execução do objeto, mediante atestação. 

 

Parágrafo Quinto –Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação de serviços, 

devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).  

 

Parágrafo Sexto – Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer nota fiscal por 

culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua 

contagem a partir da data da respectiva reapresentação. 

 

Parágrafo Sétimo – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 

decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização 

financeira pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles 

pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% 

ao mês pro rata die.  

 

Parágrafo Oitavo – A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, 

consoante o Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, com a redação conferida pelo 

Protocolo ICMS 85, de 9 de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no 

Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita no § 1º, alíneas a, b, c e d, do art. 

2º da Resolução SER 047/2003.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força 

de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, 

mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

 

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela 

inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e 

condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.  
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Parágrafo Primeiro – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e 

a prévia e ampla defesa. 

 

Parágrafo Segundo – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da 

prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação no 

Boletim Oficial Eletrônico (BOE). 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções 

cabíveis, a Administração poderá:  

 

a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias 

por ela recebidas indevidamente;  

b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado 

dos serviços não executados e;  

c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.  

 

Parágrafo Quarto – Não obstante o que reza o inciso XV do artigo 78 da Lei Federal nº 

8.666/1993, a mora superior a 30(trinta) dias nos pagamentos devidos pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA autoriza a suspensão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E 

DEMAIS PENALIDADES  
 

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser 

graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  

 

a) advertência; 

b) multa administrativa;  

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

Parágrafo Primeiro - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a 

natureza e a gravidade da falta cometida.  

 

Parágrafo Segundo - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 

gravidade da falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  

 

Parágrafo Terceiro - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão 

licitante, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:  
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a) a advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do caput, serão impostas pelo 

Ordenador de Despesa; 

 b) a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, prevista na alínea c, do caput, serão impostos pelo Ordenador de Despesa, 

devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito. 

c) a aplicação da sanção prevista na alínea d, do caput, é de competência exclusiva do Exmº 

Senhor Prefeito. 

 

Parágrafo Quarto - A multa administrativa, prevista na alínea b, do caput:  

 

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 

de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas 

e danos das infrações cometidas;  

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 

inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do 

contrato ou do empenho. 

 

Parágrafo Quinto - Dentre outras hipóteses, a pena de advertência será aplicada à 

CONTRATADA quando não apresentada a documentação exigida nos 

ParágrafosSegundo e Terceiro da Cláusula Oitava, no prazo de 10 (dez) dias da sua 

exigência, o que configura a mora.  

 

Parágrafo Sexto - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do caput:  

 

a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos; 

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 

sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;  

c) será aplicada, pelo prazo de 01 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de 

descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento, na forma prevista 

no parágrafo quarto, da Cláusula Oitava.  

 

Parágrafo Sétimo - A Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, prevista na alínea d, do caput, perdurará pelo tempo em que os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração Pública pelos prejuízos causados. 

 

Parágrafo Oitavo - A reabilitação referida pelo parágrafo sétimo poderá ser requerida após 

02 (dois) anos de sua aplicação.  

 

Parágrafo Nono - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais 

sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder 
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o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não 

atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de 

rescisão unilateral do contrato pela CONTRATANTE ou da aplicação das sanções 

administrativas. 

 

Parágrafo Décimo - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 

administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

Parágrafo Décimo Primeiro - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação 

do interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes 

para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o 

respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 

Parágrafo Décimo Segundo - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa 

prévia. 

 

Parágrafo Décimo Terceiro - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local 

para a apresentação da defesa.  

 

Parágrafo Décimo Quarto - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do 

caput, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d. 

 

Parágrafo Décimo Quinto - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da 

sanção, pela AUTORIDADE COMPETENTE, devendo ser apresentada a devida motivação, 

com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

 

Parágrafo Décimo Sexto- Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados 

com a Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da 

Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a 

PMV enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 

 

Parágrafo Décimo Sétimo - As penalidades serão registradas pela CONTRATANTE no 

Cadastro de Fornecedores daPMV. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 

inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 

quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face 

da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados 

judicialmente. 

 

Parágrafo Único – Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para 

haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do 

principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, 
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dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de 

advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO 

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da 

CONTRATADA, a impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de opor, 

administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção 

unilateral do serviço. 

 

Parágrafo Único – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei 

nº 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

 

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, no Boletim Oficial 

Eletrônico (BOE), conforme artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal 8.666/1993. 

 

Parágrafo Único – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, 

partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO REAJUSTE 

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da contratação, poderá o contratado fazer jus ao 

reajuste do valor contratual pelo IPCA, na forma do que dispõe o art. 40, X, da Lei n.º 

8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente no 

contrato, decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data do orçamento a que essa proposta se 

referir, assim entendido o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à 

época da apresentação da proposta de licitação, poderá a CONTRATADA fazer jus ao 

reajuste do valor contratual referente aos custos decorrentes de mão de obra, se estes 

estiverem vinculados às datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o índice que 

tiver sido homologado, quando for o caso, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 

8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.  

PARÁGRAFO SEGUNDO- A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data 

do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO -Os reajustes serão precedidos de requerimento da 

CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio 

de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou 

dissídio coletivo que fundamenta o reajuste.  

PARÁGRAFO QUARTO – É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não 

previstos na proposta inicial, exceto quanto se tornarem obrigatórios por força de 

instrumento legal, sentença normativa, acordo, convenção coletiva ou dissídio. 

PARÁGRAFO QUINTO - O preço dos demais insumos poderá ser reajustado após 12 

(doze) meses da data da apresentação da proposta, de acordo com o  IPCA, na forma do que 

dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001. 

PARÁGRAFO SEXTO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem 

culpa do CONTRATANTE não enseja reajuste ou correção. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não 

pago. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO  

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do 

CONTRATANTE e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, 

econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste 

Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social. 

 

CLÁUSULA-DÉCIMA-NONA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO 

CONTRATO 

Será  parte integrante do presente contrato: 

 O Termo de Referência e seus anexos; 

 A Proposta da CONTRATADA 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, 

subcontratar todos os serviços objeto do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada poderá subcontratar parte dos serviços, desde 

que a subcontratação seja aprovada prévia e expressamente pela Contratante e sempre 

mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado na Imprensa Oficial. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, 

a Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem 

como responderá perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:  DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

Fica eleito o Foro do Município de Vassouras-RJ, Comarca do Município, para dirimir 

qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio 

amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, 

firmam as partes o presente instrumento em 03(três)vias de igual forma e teor, depois de 

lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

 

Vassouras-RJ,  _____de _________de ______. 

 

 

_____________________________ 

CONTRATANTE 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

 

_______________________________ 

CONTRATADA 

Empresa 

 

 

__________________________________________ 

TESTEMUNHA/CPF 

 

 

___________________________________________ 

TESTEMUNHA/CPF 
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Pregão Eletrônico nº 012/2019 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Ref.  Pregão Eletrônico nº 012/2019, para Contratação de empresa especializada em 

transporte de passageiros, para prestação dos serviços de transporte rodoviário 

intermunicipal de universitários sob o regime de fretamento, dos passageiros matriculados 

na Faculdade de Miguel Pereira residentes no Município de Vassouras, RJ. 

 

 
Declaro, para os fins de direito que esta empresa não utiliza trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme 
ditames do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 
  Esta DECLARAÇÃO é parte integrante na fase “HABILITAÇÃO”, conforme 

exigência do Edital de Pregão n.º 012/2019, Processo Administrativo de n.º 5.218/2019. 
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de 2019. 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
OBS: 
1. Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 

devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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Pregão Eletrônico nº 012/2019 

ANEXO V 
 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 

 
 
 
 
________________________________________________ (razão social da empresa), 
com sede na (endereço completo) 
_____________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_______________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF nº 
__________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é ____________________(MICRO 
EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para 
efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses 
elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos 
direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato 
superveniente impeditivo da participação no presente certame.  
 
 
 

 
Vassouras, __ de ___________ de 2019. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
Observações: 
1 - Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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Pregão Eletrônico nº 012/2019 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro e dou ciência, para os devidos fins, previstos no Edital de Pregão nº 
012/2019, que a nossa empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação desta 
licitação, na forma do artigo 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520/02. 

 
 
 
 

Vassouras, __ de ___________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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Pregão Eletrônico nº 012/2019 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 

 
  Declaro para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 32, da Lei Federal n. º 

8.666/93, a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação de nossa 
empresa para participar do certame, que trata o presente Edital de Pregão. 

 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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Pregão Eletrônico nº 012/2019 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃODE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E AS 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

 
 

 
  Tendo em vista o estipulado no Edital de Pregão n. º012/2019, que objetiva 

Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros, para prestação dos 

serviços de transporte rodoviário intermunicipal de universitários sob o regime de 

fretamento, dos passageiros matriculados na Faculdade de Miguel Pereira residentes no 

Município de Vassouras, RJ, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, 

Serviços Públicos e Transporte, declaramos que recebemos todos os documentos e as 

informações necessárias ao cumprimento das obrigações, objeto do referido procedimento 

licitatório, na forma do artigo 30, III, da Lei Federal n. º 8.666/93. 

 
 
 
 
 

 
 

Vassouras, __ de ___________ de 2019. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 

OBS 
1 - esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa, ou 
devidamente identificada com o carimbo do CNPJ da mesma. 
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Pregão Eletrônico nº 012/2019 

ANEXO IX 
 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor fixo 

(R$/mês)

Km/mês 

estimada

Valor 

unit. 

(R$/km)

Valor R$           

km rodado

1

FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 

RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS,  

CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 

PASSAGEIROS.

R$ 9.667,15 1.579 R$ 2,51 R$ 3.963,29 R$ 13.630,44 12 R$ 163.565,28

Planilha Orçamentária

Item Descrição / Rota

Valor variável (R$/km)

Total mensal 

(R$)

Prazo 

(meses)

Valor total 

(R$)

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes
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Pregão Eletrônico nº 012/2019 

ANEXO X 
MODELO DE TERMO DE VISTORIA 

 
 

Declaramos que o(a) senhor(a) 

..................................................................................................................., portador(a) da 

cédula de identidade nº...................................... representante legal da empresa 

........................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o 

nº ................................................, com sede no 

.................................................................................................................................................

......................, 

em .........................................., telefone ............................, fax ............................,  

compareceu na data abaixo  indicada  e  realizou  vistoria  nos  locais indicados  para  a  

Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros, para prestação dos 

serviços de transporte rodoviário intermunicipal de universitários sob o regime de 

fretamento, dos passageiros matriculados na Faculdade de Miguel Pereira residentes no 

Município de Vassouras, RJ, conforme consta do Termo de Referência. 

Certificamos, outrossim, que a pessoa acima identificada recebeu todas as informações 

pertinentes aos serviços, estando ciente do grau de dificuldade relativo ao objeto da 

presente licitação, não podendo alegar dúvidas futuras que possam prejudicar a execução 

dos mesmos.  

 

 

.........................................., ......... de ............................. de 2019. 

 

 

Responsável Técnico da empresa: 

___________________________________________________ 

Nome completo/identificação 
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Pregão Eletrônico nº 012/2019 

 

Anexo XI 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO 
(NÃO VISTORIA) 

 
À 

Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

 

Referente: Pregão Eletrônico nº 012/2019 

 

 

Prezados, 

 

 

 A _____________________________________________________________ (empresa) –  

<nome> – <sede> – CNPJ nº________________, declara que tem conhecimento pleno do objeto e 

que não poderá alegar desconhecimento de circunstâncias que influenciem na execução do 

contrato, com reflexo nos respectivos custos e preços. 

 
 
 

(local) _____________, ___ de ______________ de 2019. 
 

__________________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 

 
Nome: ____________________________________ 

 
CPF: _____________________________________ 
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        Anexo XII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS 

RODOVIÁRIO PARA TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS,  

CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 

PASSAGEIROS.

R$ 13.630,44 R$ 13.630,44 R$ 13.630,44 R$ 13.630,44 R$ 13.630,44 R$ 13.630,44 R$ 13.630,44 R$ 13.630,44 R$ 13.630,44 R$ 13.630,44 R$ 13.630,44 R$ 13.630,44 R$ 163.565,28

Cronograma Financeiro

Item Descrição / Rota Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Valor TotalMês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Vassouras

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes
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Pregão Eletrônico nº 012/2019 

Anexo XIII 
Composição de Custos 

 
 
 
 

 
 
 

ARQUIVOS EM ANEXO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TURNO HORÁRIO KM/DIA

NOTURNO 17:15:00 32,00

NOTURNO 22:10:00 32,00

Veículo Ano Mínimo Capacidade Mínima
Valor Veículo                            

Novo
Valor Médio                         

Ônibus Rodoviário 2015 50 R$ 332.125,00 R$ 128.256,67

1

0

24,67

Quantidade máxima de alunos por turno/rota 50

Quantidade de alunos por dia/rota 50

64

1579

R$ 6.551,39

R$ 4.820,43

Quantidade Valor Unitário Valor Mensal

Composição da Remuneração R$ 2.713,67

1 R$ 2.595,78 R$ 2.595,78

Adicional noturno 1 R$ 64,07 R$ 64,07

Hora noturna adicional 1 R$ 53,82 R$ 53,82

77,635% R$ 2.106,76

R$ 4.820,43

R$ 339,97

Quantidade Valor Unitário Custo Mensal

R$ 134,69

49 3,20R$                                     R$ 157,89

6% 9,47R$                                     R$ 9,47

9,25% R$ 13,73

R$ 25,55

1 R$ 2.713,67

17,00% R$ 461,32

Remuneração Líquida Baneficiários R$ 2.252,35

1,25% R$ 28,15

0% R$ 0,00

9,25% R$ 2,60

R$ 175,37

1 R$ 241,55 R$ 241,55

20,00% R$ 48,31

9,25% R$ 17,87Crédito PIS/COFINS ( - )

Custo Assistência Médica/Odontológica

Participação dos Funcionários

Crédito PIS/COFINS ( - )

I.6 - Cesta Básica

Quantidade de beneficiários/Custo Mensal

Participação do Funcionário

Custo Mensal (somatório I.1 + I.2)

Participação do Funcionário

Crédito PIS/COFINS ( - )

I.5 - Assistência Médica/Odontológica

Quantidade/Remuneração Mensal Beneficiários

Retenções legais (Previdência/FGTS)

I.4 - Benefícios - Vale Transporte

(¹) Parâmetros adotados da CCT Sind. Trab. Rodoviários Transp. Coletivo Passag dos Municípios de Volta Redonda, Barrra Pirai, em face não 

haver Convenção ou Acordo disponível de empresas/empregados no Município de Vassouras.

Benefícios 

Salário mensal

Encargos Sociais e Trabalhistas (Máximo 77,635%)

Total

Motorista

Monitor

Média Dias Letivos/Mês

Percurso Diário - Km

Percurso Mensal - Km

ANEXO 4 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ROTA 1
TRECHO

1- PREFEITURA DE VASSOURAS (AV. OTÁVIO GOMES) - 

FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA (RUA ALVARENGA PEIXOTO, 

2- FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA (RUA ALVARENGA 

PEIXOTO, 241 MIGUEL PEREIRA) - PREFEITURA DE VASSOURAS 

QUILOMETRAGEM TOTAL DA ROTA

I. CUSTOS FIXOS COM MÃO DE OBRA (R$/Mês)

Remuneração

I.1 - Motorista

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e 

1/6



Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e 

R$ 4,36

1 R$ 4,80 R$ 4,80

0% R$ 0,00

9,25% R$ 0,44

R$ 80,72

Quantidade Vida Util (mês)  Valor Unitário Custo/mês

Calça Social (3 p/ano) 3,00 12 R$ 137,66 R$ 34,42

Camisa Social (4 p/ano) 4,00 12 R$ 46,65 R$ 15,55

Sapato Social (2 p/ano) 2,00 6 R$ 76,93 R$ 25,64

Meia (3 p/ano) 3,00 4 R$ 11,00 R$ 8,25

Gravata (2 p/ano) 2,00 12 R$ 23,75 R$ 3,96

Cinto (1 p/ 2 anos) 1,00 24 R$ 27,19 R$ 1,13

Crachá de Identificação (1 p/ano) 1,00 12 R$ 0,00

Subtotal R$ 88,95

Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 8,23

R$ 6.551,39

R$ 4.820,43

R$ 339,97

R$ 80,72

25% R$ 1.310,28

R$ 3.115,76

APROPRIAÇÃO DOS VEÍCULOS

Jornada de trabalho Fator de apropriação

Segunda a domingo 100%

Segunda a sábado 81,36%

R$ 1.462,00

Ônibus de 50 lugares R$ 332.125,00 R$ 33.212,50 R$ 128.256,67 48

Notas

Depreciação
Valor Médio       

(5 anos)
Valor Residual Meses Custo Mensal

Ônibus de 50 lugares R$ 128.256,67 R$ 33.212,50 48,00 R$ 1.980,09

9,25% R$ 183,16

R$ 1.796,93

81,36% R$ 1.462,00Custo Mensal da Depreciação dos veículos c/fator de apropriação

(¹)  Fonte: Portaria 179 da CGE/RJ divulgado pela Secretaria de Fazendo do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Valor residual  

(AUTOMOVEIS, CAMINHÕES E OUTROS VEIC.DE TRAÇÃO) de 10% e vida útil de 15 anos, logo, o Valor Residual aplicado na composição é de 

10% sobre o valor do bem novo conforme tabela de valores referenciais para depreciação acima (novo - 0 Km)

(²) Valor Médio atual do veículo = valor médio mercado, conforme o ano e quantidade de lugares.

(³) Prazo de Depreciação aplicado de 48 meses. Fonte: Conselho Federal de Contabilidade -CFC, NBC TG 27 (R4), Ativo Imobilizado

Cálculo da Depreciação

Crédito PIS/COFINS ( - )

Total

Veículo

Valor de mercado (R$)
Período previsto de 

Depreciação ³ (meses)Novo - 0 Km Valor Residual ¹
Idade máxima admitida                      

(Até 5 anos de uso) ²

Apropriação dos veículos com diferenciação nas frequências de utilização na prestação dos serviços

Dias médios p/mês

30,42

24,75

Nota: Memória de Cálculos conforme "Cálculo de apuração dos dias trabalhados" anexo ao termo de referência.

II.1 - Depreciação dos Veículos

I - Custos de Mão de Obra Consolidada

Remuneração (Salários e Encargos)

Benefícios

Insumos e EPI's

BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

II - CUSTO FIXO DOS VEÍCULOS (R$/Mês)

I. 7 - Seguro de Vida

Quantidade de beneficiários/Custo Mensal

Participação do Funcionário

Crédito PIS/COFINS ( - )

I.8 - Insumos e EPIs
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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e 

R$ 190,71

Valor Unitário Nº Meses Utilização4 Custo Mensal

R$ 173,07 180 R$ 0,96

R$ 202,55 12 R$ 16,88

R$ 33,61 12 R$ 2,80

R$ 2.565,13
12 R$ 213,76

R$ 234,40

81,36% R$ 190,71

(
4
) Fator de 1/180 avos sobre os custos da primeira placa (vida útil de 15 anos)

(
4
) Fator de 1/12 avos sobre os custos anuais das despesas obrigatórias

R$ 648,68

Valor Unitário Nº Meses Utilização Custo Mensal

10.542,70                   12 R$ 878,56

9,25% R$ 81,27

81,36% R$ 648,68

R$ 115,07

Valor Unitário Coeficiente % Custo Mensal

R$ 2.301,39 5,00% R$ 115,07

R$ 9,86

Valor Unitário Nº Meses Utilização Custo Mensal

R$ 83,49 24 R$ 3,48

R$ 207,34 24 R$ 8,64

Total R$ 12,12

81,36% R$ 9,86

Nota: Fator de 1/24 avos sobre os custos de aferição e selagem

R$ 9,21

Valor Unitário Nº Meses Utilização Custo Mensal

R$ 748,11 60 R$ 12,47

9,25% R$ 1,15

Total R$ 11,32

81,36% R$ 9,21

Nota: Fator de 1/60 avos sobre os custos de aquisição do equipamento

GPS (Equipamento)

Crédito PIS/COFINS ( - )

Custo mensal GPS com fator de aproriação

II.5 - Tacógrafos ( Cronotacógrafos)

Taxa para selagem e ensaio

Valor do serviço de aferição

Custo mensal Tacógrafos com fator de aproriação

II.6 - Sistema de Posicionamento Global (GPS)

(²) Fonte: Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de São Paulo - SP, Cadterc, Prestação de Serviços de Transporte de Funcionários sob 

regime de fretamento contínuo, vol 4, versão 4 Setembro/18.

II.4 - Apoio operacional da frota (Substituição veículos p/ manutenções)

Apoio Operacional

Ônibus de 50 lugares ¹ ²

(¹) Estimativa para substituição de veículo par manutenção corretiva e preventiva. Considerado o percentual de 5% sobre o somatório dos 

custos relativos à depreciação, custos obrigatórios e seguro do veículo.

(²) Fonte: Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de São Paulo - SP, Cadterc, Prestação de Serviços de Transporte de Funcionários sob 

regime de fretamento contínuo, vol 4, versão 4 Setembro/18.

II.3 - Seguro

Seguro

Valor Anual p/Ônibus de 50 lugares ¹ ²

Crédito PIS/COFINS ( - )

Custo mensal Seguro com fator de aproriação

(¹) Considerado para o cálculo uma taxa única (8,22%) que inclui: seguro do casco, contra terceiros, custo de apólice e danos pessoais.

Valor do imposto sobre a propriedade de veículos 

automotores (IPVA)³

Total

Custo mensal Despesas Obrigatórias com fator de aproriação

(¹) Valor anual da GRT ano 2019- informação extraída do site www.detran.rj.gov.br

(²) Resolução CNSP 371, de 13 de dezembro de 2018.

(³) IPVA anual no Percentual de 2% sobre o valor venal dos veículos do tipo ônibus. Informação extraída da Lei Estadual 2877/97, art. 10º, IV

II.2 - Despesas Obrigatórias (Emplacamento, IPVA, DPVAT) 

Valor de Duda Confecção Placa (2019)

Valor da Taxa de Vistoria (2019) ¹

Valor do seguro obrigatório (DPVAT/2019) ²
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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e 

R$ 56,17

Valor Unitário Nº Meses Utilização Custo Mensal

R$ 69,04 1 R$ 69,04

81,36% R$ 56,17

R$ 0,90

Valor Unitário Nº Meses Utilização Custo Mensal

R$ 200,00 180 R$ 1,11

81,36% R$ 0,90

Nota: Fator de 1/180 avos sobre os custos de aquisição

R$ 3.115,76

R$ 1.462,00

R$ 190,71

R$ 648,68

R$ 115,07

R$ 9,86

R$ 9,21

R$ 56,17

R$ 0,90

25% R$ 623,15

R$ 2,51

R$ 1,29

;

Consumo (km/l) ¹ Valor Unitário (R$/l) Custo (R$/Km)

2,66 R$ 3,616 R$ 1,36

53,20 R$ 3,136 R$ 0,06

Total R$ 1,42

Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 0,13

R$ 0,33

Valor do Veículo  Fator de Incidência ¹ ² Custo (R$/Km)

R$ 332.125,00 0,0001% R$ 0,33

R$ 0,15

Salário mensal 

c/encargos sociais ³
 Fator de Incidência ¹ ² Custo (R$/Km)

R$ 3.311,38 0,0023% R$ 0,08

Auxiliar de mecânico R$ 2.982,42 0,0023% R$ 0,07

R$ 0,10

Mecânico

(¹) Fator máximo de Incidência 23% do valor do custo de mão de obra a cada 10.000 km de utilização (Ônibus)

(²) Fonte: Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de São Paulo - SP, Cadterc, Prestação de Serviços de Transporte de Funcionários sob 

regime de fretamento contínuo, vol 4, versão 4 Setembro/18

(³) Planilha de composição de custos de mão de obra da função

III.4 - Custos de Rodagem (Pneus e acessórios)

Manutenção

Peças
(¹) Fator máximo de Incidência 1% do valor do veículo Novo ( 0 km) a cada 10.000 km de utilização (Ônibus)

(²) Fonte: Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de São Paulo - SP, Cadterc, Prestação de Serviços de Transporte de Funcionários sob 

regime de fretamento contínuo, vol 4, versão 4 Setembro/18

III.3 - Manutenção Oficina (Pessoal)

Custo de Mão de Obra Pessoal Manutenção

Combustível/Aditivo

Óleo Diesel

Arla 32

(¹) Consumo máximo de 2,66 km/l (Ônibus)

(²) Fonte: Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de São Paulo - SP, Cadterc, Prestação de Serviços de Transporte de Funcionários sob 

regime de fretamento contínuo, vol 4, versão 4 Setembro/18

III.2 - Manutenção (Peças)

Sistema de Posicionamento Global (GPS)

Monitoramento do Sistema de Posicionamento Global (GPS)

Adesivagem do Veículo

BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

III - CUSTO VARIÁVEL DOS VEÍCULOS (R$/KM)

III.1 -Consumo Combustível/Aditivo (Óleo Diesel e Arla 32)

II - Custos fixos dos veículos Consolidado

Depreciação dos Veículos

Despesas Obrigatórias (Emplacamento, IPVA, DPVAT)

Seguro

Apoio operacional da frota (Substituição veículos p/ manutenções)

Tacógrafos ( Cronotacógrafos)

Sistema de Monitoramento

Custo mensal Monitoramento GPS com fator de aproriação

II.8 - Adesivagem do Veículo

Adesivagem (Estimado)

Custo mensal Adesivagem com fator de aproriação

II.7 - Monitoramento do Sistema de Posicionamento Global (GPS)
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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e 

Pneus e acessórios
Quant. ciclo de 

160.000 km ¹ ²
Valor Unitário Custo Total Custo (R$/Km)

Pneus novos 6 R$ 1.261,33 R$ 7.567,98 R$ 0,05

Serviço de recapagem de pneus (2) 12 R$ 556,86 R$ 6.682,32 R$ 0,04

Câmara de ar (2) 12 R$ 86,33 R$ 1.035,96 R$ 0,01

Protetor de pneus (2) 12 R$ 102,09 R$ 1.225,08 R$ 0,01

Total R$ 16.511,34 R$ 0,11

Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 1.527,30 R$ 0,01

Quilometragem (Km) Total Ciclo ¹ ² 160.000

R$ 0,065

Óleos e Lubrificantes Quantidade ² Valor Unitário Periodicidade (km) ¹ Custo (R$/Km)

Óleo para motor 15W40 (litro) 23 R$ 19,44 10.000 R$ 0,045

Óleo para câmbio (litro) 12 R$ 24,15 25.000 R$ 0,012

Óleo para diferencial (litro) 11 R$ 27,09 25.000 R$ 0,012

Óleo para freio 500 ml 1 R$ 35,70 50.000 R$ 0,001

Graxa (kg) 3 R$ 29,69 50.000 R$ 0,002

Total R$ 0,072

Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 0,007

R$ 0,074

Lavagem Quantidade Valor da lavagem Periodicidade (km) ¹ Custo (R$/Km)

Lavagem 1 R$ 162,19 2.000 R$ 0,081

Crédito PIS/COFINS ( - ) 9,25% R$ 0,007

R$ 2,51

R$ 1,290

R$ 0,330

R$ 0,150

R$ 0,100

R$ 0,065

R$ 0,074

25% R$ 0,500

Mão de obra Veículo

R$ 6.551,39 R$ 3.115,76 R$ 2,51

Percentual Fator do BDI BDI %

2,08%

5,00%

1,65%

7,60%

5,00%

21,33% 1,24996 25,00%

ISS ( 5%)

Simples Nacional (6% A 15,82%)

Percentuais

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

Itens

Administração Central

Seguros/Garantias (Não aplicável em serviços)

Lucro

PIS (Lucro Real 1,65% / Lucro Presumido 0,65%)

COFINS (Lucro Real 7,60% / Lucro Presumido 3,00%)

Tipo de Veículo
Valor Fixo Mensal (R$/mês) Valor Variável 

(R$/Km)
ÔNIBUS DE 50 LUGARES

Manutenção Oficina (Pessoal)

Custos de Rodagem (Pneus e acessórios)

Óleos e Lubrificantes

Lavagem

BDI - Benefício e Despesas Indiretas

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS REFERENCIAIS POR VEÍCULO DE SEGUNDA A SÁBADO EM HORÁRIO NOTURNO

(²) Fonte: Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de São Paulo - SP, Cadterc, Prestação de Serviços de Transporte de Funcionários sob 

regime de fretamento contínuo, vol 4, versão 4 Setembro/18

III.5 - Óleos e Lubrificantes

III.6 - Lavagem

III - Custo Variável por km

Consumo Combustível/Aditivo (Óleo Diesel e Arla 32)

Manutenção (Peças)

(¹) Fator máximo de utilização de Rodagem considerando 01 jogo de pneus e 02 recapagens = 160.000 km (Ônibus)
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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Vassouras 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e 

* Utilizar o campo PIS, COFINS e ISS  se a empresa for tributante do Lucro Real ou Presumido

* Utilizar o campo Simples Nacional se for optante deste Regime de Tributação, de acordo com o faturamento
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Mecânico – 44 horas semanais – 2ª a sábado - Diurno

Escala: 44 Horas 2ª a Sábado

Discriminação dos Custos Turno: Diurno

Qtd. funcionários: 1

Quantidade Valores em Reais (R$)

Composição da Remuneração R$ 1.633,06 49,32%

Salário-base ¹ 1 R$ 1.633,06 49,32%

Adicional noturno 0,00%

Hora noturna adicional 0,00%

Feriado remunerado 0,00%

Folguista 0,00%

Reflexo sobre o repouso semanal remunerado 0,00%

Benefícios Mensais e Diários R$ 329,79 9,96%

Vale-transporte R$ 134,69 4,07%

Custo mensal 49,34 R$ 157,89

Parcela do trabalhador 0,06 (-R$ 9,47)

Crédito PIS/COFINS 0,0925 (-R$ 13,73)

Vale-refeição R$ 0,00 0,00%

Custo mensal 24,67 R$ 0,00

Parcela do trabalhador 0,1 R$ 0,00

Crédito PIS/COFINS 0,0925 R$ 0,00

Cesta básica R$ 175,37 5,30%

Custo com cesta básica 1 R$ 241,55

Parcela do trabalhador 0,2 (-R$ 48,31)

Crédito PIS/COFINS 0,0925 (-R$ 17,87)

Assistência médica/odontológica R$ 15,38 0,46%

Custo de assistência médica/odontológica 1,25% R$ 16,94

Parcela do trabalhador R$ 0,00

Crédito PIS/CONFINS 0,0925 (-R$ 1,57)

Seguro de vida, invalidez e funeral R$ 4,36 0,13%

Custo do Seguro de vida R$ 4,80

Parcela do trabalhador R$ 0,00

Crédito PIS/CONFINS (-R$ 0,44)

Norma Regulamentadora N.º 07 R$ 0,00 0,00%

Exame Toxicológico R$ 0,00 0,00%

Insumos Diversos R$ 80,70 2,44%

Uniforme R$ 80,70 2,44%

Custo mensal 1 R$ 88,93

Crédito PIS/COFINS 9,25% (-R$ 8,23)

Anexo 7.1- Planilha de Composição de Custos de Mão de Obra (Mecânico)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

Estado do Rio de Janeiro 

Gabinete do Prefeito 
Assessoria de Licitação e Contratos 

  

  
  



Anexo 7.1- Planilha de Composição de Custos de Mão de Obra (Mecânico)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

Estado do Rio de Janeiro 

Gabinete do Prefeito 
Assessoria de Licitação e Contratos 

  

  
  

Encargos Sociais e Trabalhistas - 77,6350% R$ 1.267,83 38,29%

Encargos previdenciários e FGTS 36,8000% R$ 600,97 18,15%

Tempo remunerado e não trabalhado 11,6656% R$ 190,51 5,75%

Adicional Férias e 13º salário 12,4461% R$ 203,25 6,14%

Obrigações Rescisórias 6,6018% R$ 107,81 3,26%

Aprovisionamento casos especiais 1,2484% R$ 20,39 0,62%

Incidências cumulativas 8,8731% R$ 144,90 4,38%

BDI - Benefício e Despesas Indiretas R$ 0,00 0,00%

Total do Posto R$ 3.311,38 100,00%

¹ Valor médio dos salários da função praticado nas cidades de Barra do Piraí e Volta Redonda, limítrofes ao 

Município de Vassouras, face a inexistência de dados disponíveis do Município na base de dados da fonte 

(www.salários.com.br)

² Parâmetros adotados da CCT Sind. Trab. Rodoviários Transp. Coletivo Passag dos Municípios de Volta Redonda, 

Barrra Pirai, em face não haver Convenção ou Acordo disponível de empresas/empregados no Município de 

Vassouras.



Motorista de ônibus com 50 passageiros – 44 horas semanais – 2ª a sábado - Noturno

Escala: 44 Horas 2ª a Sábado

Discriminação dos Custos Turno: Noturno

Qtd. funcionários: 1

Quantidade Unitário Valores em Reais (R$)

Composição da Remuneração R$ 2.713,67 41,42%

Salário-base 1 2595,78 R$ 2.595,78 39,62%

Adicional noturno 1 R$ 64,07 R$ 64,07 0,98%

Hora noturna adicional 1 R$ 53,82 R$ 53,82 0,82%

Feriado remunerado 0,00%

Folguista 0,00%

Reflexo sobre o repouso semanal remunerado 0,00%

Benefícios Mensais e Diários R$ 339,97 5,19%

Vale-transporte R$ 134,69 2,06%

Custo mensal 49,34 3,2 R$ 157,89

Parcela do trabalhador 0,06 0,192 (-R$ 9,47)

Crédito PIS/COFINS 0,0925 0,296 (-R$ 13,73)

Vale-refeição R$ 0,00 0,00%

Custo mensal 24,67 R$ 0,00

Parcela do trabalhador 0,1 0 R$ 0,00

Crédito PIS/COFINS 0,0925 0 R$ 0,00

Cesta básica R$ 175,37 2,68%

Custo com cesta básica 1 R$ 241,55 R$ 241,55

Parcela do trabalhador 0,2 (-R$ 48,31)

Crédito PIS/COFINS 0,0925 (-R$ 17,87)

Assistência médica/odontológica R$ 25,55 0,39%

Custo de assistência médica/odontológica 1,25% R$ 28,15

Parcela do trabalhador R$ 0,00

Crédito PIS/CONFINS 0,0925 (-R$ 2,60)

Seguro de vida, invalidez e funeral R$ 4,36 0,07%

Custo do Seguro de vida 1 4,8 R$ 4,80

Parcela do trabalhador R$ 0,00

Crédito PIS/CONFINS 0,0925 (-R$ 0,44)

Exame Toxicológico R$ 0,00 0,00%

Insumos Diversos R$ 80,70 1,23%

Uniforme R$ 80,70 1,23%

Custo mensal 1 88,93 R$ 88,93

Crédito PIS/COFINS 9,25% (-R$ 8,23)

Encargos Sociais e Trabalhistas - 77,6350% R$ 2.106,77 32,16%

Encargos previdenciários e FGTS 36,8000% R$ 998,63 15,24%

Tempo remunerado e não trabalhado 11,6656% R$ 316,57 4,83%

Adicional Férias e 13º salário 12,4461% R$ 337,75 5,16%

Anexo 7 - Planilha de Composição de Custos de Mão de Obra (Motorista)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

Estado do Rio de Janeiro 

Gabinete do Prefeito 
Assessoria de Licitação e Contratos 

  

  
  



Anexo 7 - Planilha de Composição de Custos de Mão de Obra (Motorista)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

Estado do Rio de Janeiro 

Gabinete do Prefeito 
Assessoria de Licitação e Contratos 

  

  
  

Obrigações Rescisórias 6,6018% R$ 179,15 2,73%

Aprovisionamento casos especiais 1,2484% R$ 33,88 0,52%

Incidências cumulativas 8,8731% R$ 240,79 3,68%

BDI - Benefício e Despesas Indiretas 25,00% R$ 1.310,28 20,00%

Total do Posto R$ 6.551,39 100,00%

Itens Percentual Fator do BDI BDI %

Administração Central 2,08%

Lucro 5,00%

PIS (Lucro Real 1,65% / Lucro Presumido 

0,65%) 1,65%

COFINS (Lucro Real 7,60% / Lucro Presumido 

3,00%) 7,60%

ISS ( 5%) 5,00%

Simples Nacional (6% A 15,82%)

Percentuais 21,33% 1,24996 25,00%

O cálculo do adicional noturno (Adic.Not) segue a seguinte fórmula:

Adic.Not= QHN × (HN × 20%)

               Onde:

27,15

R$ 11,80

R$ 64,07

          Onde:

27,15

1,14

R$ 11,80

R$ 53,82

         QHN: Quantidade de horas noturnas trabalhadas (27,15 = 1,33 × 20,41);

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

¹ Parâmetros adotados da CCT Sind. Trab. Rodoviários Transp. Coletivo Passag dos Municípios de Volta Redonda, Barrra Pirai, 

em face não haver Convenção ou Acordo disponível de empresas/empregados no Município de Vassouras.

   HN: Valor da hora normal (R$ 11,80 = 2.595,78 / 220)

   Hnot.adic = QHN × (cHReduz - 1) x HN × (1+ 20%) → (R$ 53,82 = 27,15 x (1,142857 -1) x R$ 11,80 x 

(1 + 20%)

          HN: Valor da hora normal (R$ 11,80 = 2.595,78 / 220)

          Adic. Not: QHN X (HN X 20%)  (R$ 64,07 = 27,15 X (R$ 11,80 X 20%)).

Nota: Dias de trabalho noturno considerado de segunda a sexta (20,41 dias). Aos sábados o transporte é diurno, ou seja, (365 - 

104 - 16) / 12 = 20,41 dias/mês

Já a hora noturna reduzida (Hnot.adic.) é calculada como se segue: Hnot.adic.= QHN × (cHReduz - 1) x HN × (1+ 20%)

   QHN: Quantidade de horas noturnas trabalhadas (27,15 = 1,33 × 20,41);

   cHReduz: Coefic. de conversão da hora reduzida (1,142857 = HN: Valor da hora normal 60 / 52,5)



Auxiliar de Mecânico – 44 horas semanais – 2ª a sábado - Diurno

Escala: 44 Horas 2ª a Sábado

Discriminação dos Custos Turno: Diurno

Qtd. funcionários: 1

Quantidade Valores em Reais (R$)

Composição da Remuneração R$ 1.448,85 48,58%

Salário-base ¹ 1 R$ 1.448,85 48,58%

Adicional noturno 0,00%

Hora noturna adicional 0,00%

Feriado remunerado 0,00%

Folguista 0,00%

Reflexo sobre o repouso semanal remunerado 0,00%

Benefícios Mensais e Diários R$ 328,05 11,00%

Vale-transporte R$ 134,69 4,52%

Custo mensal 49,34 R$ 157,89

Parcela do trabalhador 0,06 (-R$ 9,47)

Crédito PIS/COFINS 0,0925 (-R$ 13,73)

Vale-refeição R$ 0,00 0,00%

Custo mensal 24,67 R$ 0,00

Parcela do trabalhador 0,1 R$ 0,00

Crédito PIS/COFINS 0,0925 R$ 0,00

Cesta básica R$ 175,37 5,88%

Custo com cesta básica 1 R$ 241,55

Parcela do trabalhador 0,2 (-R$ 48,31)

Crédito PIS/COFINS 0,0925 (-R$ 17,87)

Assistência médica/odontológica R$ 13,64 0,46%

Custo de assistência médica/odontológica 1,25% R$ 15,03

Parcela do trabalhador R$ 0,00

Crédito PIS/CONFINS 0,0925 (-R$ 1,39)

Seguro de vida, invalidez e funeral R$ 4,36 0,15%

Custo do Seguro de vida R$ 4,80

Parcela do trabalhador R$ 0,00

Crédito PIS/CONFINS (-R$ 0,44)

Norma Regulamentadora N.º 07 R$ 0,00 0,00%

Exame Toxicológico R$ 0,00 0,00%

Insumos Diversos R$ 80,70 2,71%

Uniforme R$ 80,70 2,71%

Custo mensal 1 R$ 88,93

Crédito PIS/COFINS 9,25% (-R$ 8,23)

Anexo 7.2 - Planilha de Composição de Custos de Mão de Obra (Auxiliar de Mecânico)
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Encargos Sociais e Trabalhistas - 77,6350% R$ 1.124,81 37,71%

Encargos previdenciários e FGTS 36,8000% R$ 533,18 17,88%

Tempo remunerado e não trabalhado 11,6656% R$ 169,02 5,67%

Adicional Férias e 13º salário 12,4461% R$ 180,33 6,05%

Obrigações Rescisórias 6,6018% R$ 95,65 3,21%

Aprovisionamento casos especiais 1,2484% R$ 18,09 0,61%

Incidências cumulativas 8,8731% R$ 128,56 4,31%

BDI - Benefício e Despesas Indiretas R$ 0,00 0,00%

Total do Posto R$ 2.982,42 100,00%

¹ Valor médio dos salários da função praticado nas cidades de Barra do Piraí e Volta Redonda, limítrofes ao 

Município de Vassouras, face a inexistência de dados disponíveis do Município na base de dados da fonte 

(www.salários.com.br)

² Parâmetros adotados da CCT Sind. Trab. Rodoviários Transp. Coletivo Passag dos Municípios de Volta Redonda, 

Barrra Pirai, em face não haver Convenção ou Acordo disponível de empresas/empregados no Município de 

Vassouras.



Fonte: Cadertec SP

Data Base: Setembro/2018

Encargos Sociais e Trabalhistas

Grupo A - Encargos sociais básicos 36,8000%

Previdência Social 20,0000%

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,0000%

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000%

Salário-educação 2,5000%

SESI 1,5000%

SENAI 1,0000%

SEBRAE 0,6000%

INCRA 0,2000%

Grupo B - Tempo remunerado e não trabalhado 11,6656%

Férias 9,1007%

Ausência por enfermidade ≤ 15 Dias 1,5328%

Dias efetivos de afastamento por enfermidade no ano                   3,5714 

Total de dias efetivamente trabalhados por ano               233,0048 

Ausências legais 0,9074%

Dias efetivos de ausências legais no ano                   2,1143 

Total de dias efetivamente trabalhados por ano               233,0048 

Licença-paternidade 0,0720%

Dias efetivos de afastamento por licença-paternidade no ano                   0,1679 

Total de dias efetivamente trabalhados por ano               233,0048 

Acidente de trabalho 0,0389%

Dias efetivos de afastamento por auxílio acidente de trabalho ≤ 15 dias no ano                   0,0908 

Total de dias efetivamente trabalhados por ano               233,0048 

Aviso-prévio trabalhado 0,0138%

Proporção de trabalhadores demitidos com aviso-prévio trabalhado 2,00%

Dias de afastamento por cumprimento do aviso-prévio trabalhado no ano                            7 

Proporção de demissões sem justa causa no ano 32,10%

Fator de dias trabalhados por dias corridos                   0,7143 

Total de dias efetivamente trabalhados no ano               233,0048 

Grupo C - Adicional de férias e 13º salário 12,4461%

Adicional de férias 3,1115%

13º salário 9,3346%

Grupo D - Obrigações rescisórias 6,6018%

Aviso-prévio indenizado 4,4547%

Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas - Jornada de Trabalho de 44 horas semanais

Anexo 6.1
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Proporção de trabalhadores que cumprem aviso-prévio indenizado 98,00%

Proporção de demissões sem justa causa no ano 32,0952%

Duração do aviso-prévio - Lei n.º 12.506/2011 (dias)                          33 

Total de dias efetivamente trabalhados no ano               233,0048 

Incidência do FGTS sobre o aviso-prévio indenizado 0,3564%

Aviso-prévio indenizado 4,4547%

FGTS 8,00%

Incidência da multa FGTS e da Contribuição Social sobre os depósitos do FGTS 1,5971%

Multa do FGTS 40,00%

Contribuição Social (Art. 1º, Lei n.º 110/01) 10,00%

FGTS 8,00%

Proporção de demissões sem justa causa no ano 32,0952%

Percentual referente ao 13º salário 9,3346%

Percentual referente ao adicional de férias 3,1115%

Percentual referente à ausência por férias 9,1007%

Ausência por enfermidade ≤ 15 Dias 1,5328%

Percentual referente à licença-paternidade 0,0720%

Percentual referente às ausências legais 0,9074%

Percentual referente às ausências por acidente de trabalho ≤ 15 Dias 0,0389%

Percentual referente às ausências por acidente de trabalho ≤ 15 Dias 0,0184%

Percentual referente ao afastamento maternidade 0,2849%

Incidência da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o aviso-prévio indenizado 0,1930%

Multa do FGTS 40,00%

Contribuição Social (Art. 1º, Lei n.º 110/01) 10,00%

FGTS 8,00%

Percentual referente ao aviso-prévio indenizado 4,4547%

Incidência da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o aviso-prévio trabalhado 0,0006%

Multa do FGTS 40,00%

Contribuição Social (Art. 1º, Lei n.º 110/01) 10,00%

FGTS 8,00%

Percentual referente ao aviso-prévio trabalhado 0,0138%

Grupo E - Aprovisionamento de casos especiais 1,2484%

Dias de afastamento por licença-maternidade                   120,00 

Fator de dias trabalhados por dias corridos                   0,7143 

Proporção de mulheres na categoria profissional em análise 16,4938%

Proporção de mulheres aptas a procriar (idade entre 18 a 49 anos) na categoria profissional em análise 83,2090%

Percentual de fecundidade das mulheres entre 18 - 49 anos 5,6429%

Afastamento por licença-maternidade no ano 0,2849%

Total de dias efetivamente trabalhados no ano               233,0048 

Incidência do Grupo A sobre Afastamento por licença-maternidade 0,1048%
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Afastamento por licença-maternidade no ano 0,2849%

Grupo A - Encargos sociais básicos 36,80%

Incidência do FGTS sobre o acidente de trabalho > 15 dias 0,0015%

Dias por afastamento por acidente de trabalho > 15 dias no ano                       0,06 

Fator de dias trabalhados por dias corridos                   0,7143 

FGTS 8,00%

Total de dias efetivamente trabalhados no ano               233,0048 

Percentual referente ao abono pecuniário 0,1299%

Dias efetivamente trabalhados por mês                     21,75 

Percentual de trabalhadores que optam pela conversão de 1/3 do período de férias em remuneração 3,1300%

Total de dias efetivamente trabalhados no ano               233,0048 

Percentual referente ao reflexo do aviso-prévio indenizado sobre férias e 13º salário 0,8662%

Percentual referente ao aviso-prévio indenizado 4,4547%

Número de meses por ano                          12 

Incidência do FGTS sobre reflexo do aviso-prévio indenizado sobre 13º salário 0,0297%

Percentual referente ao aviso-prévio indenizado 4,4547%

Número de meses por ano                          12 

FGTS 8,00%

Percentual referente aos demitidos a 30 dias da data-base 0,1163%

Percentual de demitidos a 30 dias da data-base da categoria profissional, obtido no CAGED 3,8809%

Proporção de demissões sem justa causa no ano 32,0952%

Dias efetivamente trabalhados por mês                     21,75 

Total de dias efetivamente trabalhados no ano               233,0048 

Grupo F - Incidências cumulativas 8,8731%

Grupo A x (Grupo B + Grupo C) 8,8731%

Incidência do Grupo A sobre o Grupo B 4,2929%

Incidência do Grupo A sobre o Grupo C 4,5802%

Total geral 77,6350%



Fonte: Cadertec SP

Data Base: Setembro/2018

Encargos Sociais e Trabalhistas

Grupo A - Encargos sociais básicos 36,8000%

Previdência Social 20,0000%

SESI 1,5000%

SENAI 1,0000%

INCRA 0,2000%

SEBRAE 0,6000%

Salário Educação 2,5000%

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,0000%

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,0000%

Grupo B - Tempo remunerado e não trabalhado 11,6656%

Férias 9,1007%

Ausência por enfermidade < 15 dias 1,5328%

Ausências legais 0,9074%

Licença paternidade 0,0720%

Acidente de trabalho 0,0389%

Aviso prévio trabalhado 0,0138%

Grupo C - Adicional de férias e 13º salário 12,4461%

Adicional de férias 3,1115%

13º salário 9,3346%

Grupo D - Obrigações rescisórias 6,6018%

Aviso prévio indenizado 4,4547%

incidência de FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,3564%

Incidência da multa FGTS e da Contribuição Social sobre os depósitos do FGTS 1,5971%

Incidência da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o aviso prévio indenizado 0,1930%

Incidência da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o aviso prévio trabalhado 0,0006%

Grupo E - Aprovisionamento de casos especiais 1,2484%

Incidência do Grupo A sobre afastamento por licença maternidade 0,1048%

Incidência do FGTS sobre o acidente de trabalho > 15 dias 0,0015%

Percentual referente ao abono pecuniario 0,1299%

Percentual referente ao reflexo do aviso prévio indenizado sobre férias e 13º salário 0,8662%

Incidência do FGTS sobre reflexo do aviso prévio indenizado sobre 13º salário 0,0297%

Percentual referente aos demitidos a 30 dias da data base 0,1163%

Grupo F - Incidências cumulativas 8,8731%

Grupo A x Grupo B 4,2929%

Grupo A x Grupo C 4,5802%

Total Geral dos Encargos 77,6350%

Resumo de Encargos Sociais e Trabalhistas - Jornada de Trabalho de 44 horas semanais
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