
 

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

 
PROCESSO Nº 002/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 

 
 

PREÂMBULO 

 
 

A Prefeitura Municipal de Cordisburgo/MG realizará procedimento de licitação n. 
002/2023, modalidade, Pregão Eletrônico, tipo menor preço, empreitada por preço  
unitário nos termos da Lei 10.520/02, Decreto Municipal nº 1.577/2022 e a legislação 
correlata; em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições 
estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos. Os envelopes 
contendo a proposta comercial e documentação de habilitação serão recebidos em 
sessão pública às 09:30 horas do dia 26/01/2023, por meio do portal eletrônico 
www.ammlicita.org.br. oportunidade em que serão examinados. O pregão será 
realizado pelo Pregoeiro oficial, ou substituto designados pela Portaria nº 003/2023. 
 

1. OBJETO 

 
A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de transporte 
escolar rural no município de Cordisburgo para atender a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme descrito e especificado no Anexo II. 
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1- Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, e 
que estiverem devidamente cadastrados junto ao Órgão Provedor do Sistema, através 
do endereço eletrônico www.ammlicita.org.br. 
 
2.2 - Não poderão participar deste pregão: 
 
2.2.1. os interessados que se encontrarem em processo de falência, de dissolução, de 
fusão, de cisão ou de incorporação, ou estejam cumprindo suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
2.2.2. que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável 
técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de Cordisburgo/MG. 
 

2.3 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como 
Microempresa (ME), MEI – Micro Empreendedor Individual e Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) ou equiparada, conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e 
que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/2006, deverá declarar, em campo próprio, no sistema 
eletrônico, sua condição de ME, MEI, EPP ou equiparada.  
 
 
 
3 APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
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3.1.  Após a publicação do edital, 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. 
 

a)  A etapa de que trata o item 4 será encerrada com a abertura da sessão pública. 
 
b)  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no 
edital, nos termos do disposto nos itens 6 e 7, ocorrerá por meio de chave de acesso e 
senha. 
 
c)  O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos 
requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do 
edital.  
 
d)  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 
e)  Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo 
licitante, observado o disposto nos itens 6 e 7, não haverá ordem de classificação das 
propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de negociação das 
propostas de que trata o Capítulo IX do Decreto Municipal nº1.577/2022. 
 
f)  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 
somente após o encerramento do envio de lances. 
 
g)   Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão 
encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de 
lances, observado o prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do 
pregoeiro no sistema, para envio da proposta, de que trata o § 2º do art. 36 do 
Decreto Municipal n. 1.577/2022. 
 
 
4 CREDENCIAMENTO 

 
4.1.  A licitante deverá se cadastrar como usuária perante o provedor do sistema 
eletrônico utilizado no certame, qual seja, www.ammlicita.org.br, sendo observado o 
seguinte: 
 
a)  O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de 
identificação e de senha pessoal e intransferível; 
 
b)  A chave de identificação e senha serão utilizadas em qualquer pregão eletrônico;  
 
c) Deverão comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 
para imediato bloqueio de acesso; 
 
d) A senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do usuário, não cabendo ao 
provedor do Portal de Compras Públicas ou ao órgão promotor da licitação 
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responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros; 
 
e) Deverão solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de 
acesso por interesse próprio. 
 
 
4.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 
 
4.3 Por credenciamento entende-se o envio conjunto dos seguintes documentos: 
 

I - documento oficial de identidade; 
 
 II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo III). 
 
 
4.4 Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como 
contrato social/alteração contratual e cópia do documento de identidade de quem 
recebe poderes. 
 
4.5 O não envio ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 
impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de 
apresentação de lances. 
 
4.6 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
 
4.7 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 
 
4.8  Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente de eventuais perdas 
diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

5 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
5.1 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública. 
 
5.1.1 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o terceiro 
dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. 
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5.2 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a mesma no 
prazo de dois dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 
 
5.3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
5.4 Acolhida à impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame, se for o caso. 
 
 
6 PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
6.1.As propostas comerciais serão apresentadas em língua portuguesa, em uma via, 
com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante 
legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas 
ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito 
dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão 
de seu conteúdo, podendo observar o modelo anexo a este edital (Anexo I) e 
constarão: 
 
6.1.1.Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa 
proponente; 
 
6.1.2. Especificação detalhada do objeto, com indicação da marca, sob pena de 
desclassificação; 
 
6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 
8.666/93; 
 
6.2. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso 
contenham erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço 
unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a 
proposta corrigida o representante da empresa, este deverá assiná-la se estiver 
presente na sessão. 
 
6.3.Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
 
6.4. Os preços serão cotados com duas casas decimais. Ex: 10,55  
 
6.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 
sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 
exclusivamente da contratada. 
 
6.6. 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 
item do objeto desta licitação. 
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7 HABILITAÇÃO 

 
7.1.Quanto à REGULARIDADE JURÍDICA, a licitante apresentará: 
 
7.1.1.Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 
 
7.1.2.1 No caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhado da 
documentação de eleição de seus administradores.  
 
7.1.2.2 O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e 
das alterações anteriores, devendo ser apresentadas alterações posteriores, ainda não 
consolidadas. 
 
7.1.3. Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, o Contrato Social ou 
Estatuto poderá ser substituído pelo Certificado da Condição de Micro Empreendedor 
Individual – CCMEI; 
 
7.1.4. Certidão Simplificada, devidamente autenticada ou validada no sitio da Junta 
Comercial do estado.  
 
7.1.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
7.1.6. 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; 
 
7.2. Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, apresentará: 
 
7.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
atualizado, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o 
objeto desta licitação; 
 
7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 
PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014. 
 
7.2.3. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, 
mediante a apresentação de: 
- Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade. 
 
7.2.4. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e Municipal. 
 
7.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
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7.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, apresentará: 
 
6.3.1. Pelo menos um atestado técnico de capacidade emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado que comprove a prestação de serviços compatível com o 
objeto deste Pregão. 
 
7.4. Quanto à REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA, apresentará: 
 
7.4.1. Certidão de Falência e Concordata emitida por órgão competente com data de 
emissão de até 3 (três) meses da data de abertura da sessão, quando ausente 
indicação expressa de prazo de validade na certidão . 
 
7.4.1.1. No caso de certidão de recuperação judicial positiva, a licitante deverá, 
juntamente com a certidão, sob pena de inabilitação, apresentar comprovação de que o 
plano de recuperação expressamente prevê a participação da empresa em 
contratações públicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente. 
 
7.5. Deverão ainda, as licitantes, apresentarem a seguinte declaração: 
 
7.5.1. Declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, 
segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada 
pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos, na forma da Lei., conforme ANEXO VI. 
 
7.5.2. Declaração que concorda com todos os termos do Edital, conforme ANEXO V. 
 
7.6. As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida, 
apresentarem incompleta ou incorreta, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior.  
 
7.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo, observando-se que: 
a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) se o licitante for matriz, e o executor do Contrato for filial, a documentação deverá 
ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
7.8. Demais documentos inseridos na plataforma www.ammlicita.org.br que não estão 
descritos nas cláusulas 7.1 a 7.5, não serão considerados para os fins formais. 
 
 
8 SESSÃO DO PREGÃO 

 
8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a 
utilização de chave de acesso e senha. 
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a)  Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a 
utilização de chave de acesso e senha. 
 
b) O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
pregoeiro e os licitantes. 
 
9 CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS  
 
9.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.  
 
9.1.1.  Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de 
envio de lances. 
 
9.1.2 Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 
 
9.1.3. Na sucessão de lances a diferença de valores não poderá ser inferior a 0,10 
(dez) centavos. 
 
 
10 MODOS DE DISPUTA   

 
10.1  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o seguinte modo de 
disputa: 
 
I. Aberto: os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, 
conforme o critério de julgamento adotado no edital; 
 
10.2 – O modo de disputa aberto obedece ao disposto no artigo 29, inciso I do Decreto 
Municipal n. 1.577/2022, sendo discriminado abaixo. 
 
 
11 MODO DE DISPUTA ABERTO 
 

 
11.1  A etapa de envio de lances na sessão pública durará 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. 
 
11.1.1  A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nos últimos dois minutos 
do período de duração da sessão pública. 
 
11.1.2 - Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 11.1 e 
11.1.1, a sessão pública será encerrada automaticamente. 
 
11.1.3 - Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos 
termos do item 11.1.1, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o 
reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, 
mediante justificativa. 
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12 DESCONEXÃO DO SISTEMA DURANTE A ETAPA DE LANCES 
 
12.1  Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da 
etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os 
lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
12.2  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação do instrumento convocatório. 
 
13 CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
13.1. No julgamento e classificação das propostas será levado em consideração o 
TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos 
no edital. 
 
13.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 
condições diferentes das previstas no edital. 
 
13.2.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
 
13.2.2. Os licitantes terão, 2 horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, 
para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada 
ao último lance ofertado após a negociação de que trata o item 13.3. 
 
13.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa 
de lances. 
 
 
14 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 

 
14.1. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberta a fase de 
“Habilitação” do licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 
 
14.2. – Os licitantes deverão encaminhar pelo sistema documentos em cópias legíveis, 
autenticadas em cartório competente ou por servidor designado para o pregão. 
 
14.3 – As ME, MEI e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
 
14.3.1 – Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da 
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
14.3.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de 
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 
 
14.3.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco dias 
úteis inicialmente concedidos. 
 
14.3.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
14.4. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do 
pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados 
de sua expedição, ressalvadas as exceções previstas no edital. 
 
14.5 Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, 
será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e procederá à 
habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse 
procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
 
14.6. O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor 
preço. 
 
14.7. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor.  
 
14.8. Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente 
de preço proposto e poderão ser convocados, nos casos previstos neste Edital. 
 
14.9. A critério da Administração, no caso de desclassificação de todas as propostas ou 
inabilitação de todos os licitantes, poderão ser convocados para, no prazo de 8 (oito) 
dias úteis, apresentarem novas ofertas ou nova documentação, em obediência ao 
disposto no § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
14.10 Da reunião lavrar-se-á contrato, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, 
membros da equipe de apoio e licitantes presentes na sessão. 
 
14.11 É facultado a (o) Pregoeiro (a), caso o adjudicatário quando convocado não 
assinar O CONTRATO, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assiná-la, após negociação, aceitação da proposta e comprovação 
dos requisitos de habilitação. 
 
14.12 Poderá a proposta do licitante, ser desclassificada até a assinatura do Contrato 
se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que 
desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-
financeira. Neste caso, poderão ser convocados os licitantes remanescentes, 
obedecida a ordem de classificação.  
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14.13 A contratação formalizar-se-á mediante Ordem de Fornecimento, observadas as 
cláusulas e condições deste edital, do contrato, e da proposta vencedora.  
 
15 DA HOMOLOGAÇÃO 

 
15.1. Encerrada a seleção e ultrapassada a eventual fase recursal, o pregoeiro 
registrará os preços ofertados pelas licitantes em ordem crescente. 
 
15.2. Verificada a regularidade dos atos e a realização do interesse público, nos termos 
do artigo 3º da Lei 8.666/1993, a autoridade competente homologará o procedimento 
licitatório. 
 
16 – DA ADJUDICAÇÃO 

 

16.1. – Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

16.2. – Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, o Pregoeiro 

inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, 

na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o 

Pregoeiro poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o melhor preço. 

 

16.3. – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará 

a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que 

manifestem imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sob pena de 

decadência do direito por parte da licitante. Constará na ata da Sessão à síntese das 

razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais 

Licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso 

no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em secretaria. 

 

17 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

17.1. – Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na sessão 

pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das 

razões de recurso. 

 

17.2. – As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o prazo 

de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr 

do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, 

em secretária. 

 

17.3. – A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 

pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

17.4. – As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, ao Pregoeiro, 

por meio eletrônico, no provedor do sistema www.ammlicita.org.br, ou e-mail 

licitacao@cordisburgo.mg.gov.br.  

 

17.5. – O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre em 

dias úteis. 

 

17.6. – A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 12.1., importará a 

decadência do direito de recurso, culminando com a adjudicação do objeto do certame 

à licitante vencedora. 

 

17.7. – O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

17.8. – A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á 

conhecimento, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

 

17.9. – Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 

apresentadas. 

 

18 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

18.1. – Os serviços deverão ser prestados nos locais designados pela Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em até 10 (dez) dias após a ordem 

de prestação de serviços. 

 

18.2. – A nota fiscal/fatura, sem qualquer rasura, deve obrigatoriamente ser entregue 

na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

19 - DOS ENCARGOS 

 

19.1 Incumbe à Contratante: 

 

19.1.1 Efetuar o pagamento à licitante vencedora, conforme Nota de Empenho; 

 

19.2. Incumbe à Licitante vencedora além das obrigações estabelecidas na minuta de 

contrato: 

 

19.2.1. Assinar o contrato de prestação de serviços de transporte escolar em até 05 

(cinco) dias após a convocação para fazê-lo. 

 

19.2.2. Cumprir as exigências da Portaria nº. 1.498, de 21 de agosto de 2019 do 

Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG, que regulamenta os artigos 

136 a 139 do Código de Trânsito Brasileiro e estabelece critérios à emissão de 

autorização de circulação de veículos destinado à realização do serviço de transporte 
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de escolar no âmbito do Estado de Minas Gerais, bem como para o registro de seus 

condutores. 

 

19.3. No ato da assinatura do contrato ou em até 05 (cinco) dias da data da 

convocação da prefeitura, que deverá anteceder a emissão da ordem de serviços, o 

licitante vencedor deverá apresentar: 

 

a) do veículo: 

I) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo; 

II) Laudo emitido pela entidade credenciada pelo órgão competente; 

III) Apólice de seguro. 

 

b) do motorista: 

I ) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação; 

II) Comprovante de participação e aprovação em curso especializado, nos termos da 

regulamentação do DENATRAN; Atenção: Se o contratado for autônomo estes 

documentos deverão ser emitidos para o próprio licitante e se for pessoa jurídica 

apresentar também CTPS do motorista; 

III) Comprovante que o motorista não cometeu nenhuma infração grave ou gravíssima, 

ou foi reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses. 

 

19.3.1. O motorista deverá: 

a) ser habilitado na categoria “D”; 

b) ter idade superior a vinte e um anos, comprovada por meio de documento de 

identificação com foto, cuja expedição seja inferior a cinco anos contados da data de 

apresentação; 

c) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias durante os doze últimos meses; 

c.1) o condutor cuja CNH tenha sido emitida em outra unidade Federativa deverá 

apresentar Certidão Negativa de Pontuação, Suspensão e Cassação de CNH, emitida 

pelo DETRAN de origem; 

d) ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN; 

e) ter a CTPS registrada na função de motorista (pessoa jurídica); 

f) apresentar atestado de antecedentes e certidões de distribuição criminal das justiças 

estadual e federal, devendo ser negativas quanto aos crimes de homicídio, roubo, 

corrupção de menores, estupro, estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante 

presença de criança ou adolescente e favorecimento da prostituição ou de outra forma 

de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável; 

f.1) caso o condutor seja domiciliado em outro Estado, também deverão ser 

apresentadas as certidões referentes ao local de seu domicílio. 

g) apresentar comprovante de residência atualizado. 

 

20. DA EXECUÇÃO 

 

20.1 A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem nas quantidades do material objeto da 
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presente licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de Empenho, ou 

do contrato, quando for o caso. 

 

21. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

21.1 Os serviços objeto do presente edital serão prestados pelo preço constante na 

proposta da licitante vencedora. 

 

21.2 O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em até 30 dias após a 

data em que foram prestados os serviços, mediante apresentação da respectiva nota 

fiscal de prestação de serviços. 

 

22- DAS PENALIDADES  

 

22.1. - Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% 

do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de 

suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

22.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros 

ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 

e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

22.2.1. advertência; 

22.2.2. multa de  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de 

atraso, prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

22.2.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no 

caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 

quando for o caso; 

22.2.4 – multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 

Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

22.3 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 

da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

22.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante 

promova sua reabilitação. 

22.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 

Município de Cordisburgo,  no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da 
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sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo 

Município, quando for o caso. 

 

23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

23.1. – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da dotação 

orçamentária: 

 

SECRETARIA ELEMENTO  
Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer  
02.05.020.12.361.0239.2054-3.3.90.39.00 

 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

 

24.2 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

24.3  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia 

de expediente na Prefeitura. 

 

24.4 A critério da Administração, no caso de desclassificação de todas as propostas ou 

inabilitação de todos os licitantes, poderão ser convocados para, no prazo de 8 (oito) 

dias úteis, apresentarem novas ofertas ou nova documentação, em obediência ao 

disposto no § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

24.5  O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

24.6 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo. 

 

24.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 

pregão. 
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24.8 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração e a segurança da prestação do serviço.   

 

24.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à prestação 

do serviço. 

 

24.10 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 

recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será 

reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

 

24.11 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente o juízo da Comarca de Paraopeba. 

 

24.12 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, 

ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, 

anteriormente estabelecidos. 

 

24.13 Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, por meio 
eletrônico, no provedor do sistema www.ammlicita.org.br, pelo site 
www.cordisburgo.mg.gov.br ou e-mail licitacao@cordisburgo.mg.gov.br.  
 

24.14  Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 

deverão ser objeto de consulta, ao Pregoeiro na Prefeitura Municipal, por meio 

eletrônico, em formulário específico do provedor do sistema www.ammlicita.org.br. 

Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (31)  3715-1387 ou através do 

E-mail:  licitacao@cordisburgo.mg.gov.br.  

 

24.15 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

24.16 Fazem parte integrante deste Edital: 

Anexo I – Modelo Proposta Comercial; 

Anexo II – Termo de Referência; 

Anexo III – Modelo de Credenciamento; 

Anexo IV- Minuta do Contrato; 

Anexo V- Modelo de Declaração (concorda com os termos do  edital);  

Anexo VI- Modelo de Declaração (não emprega menor); 

Anexo VII – Planilhas de Despesa por rota/linha. 

 
Cordisburgo/MG, 10 de janeiro de 2023. 

 

  

______________________________ 

Lucas Gustavo Carvalho da Silva 

Pregoeiro Municipal 
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AO PROCESSO Nº 002/2023 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
 Apresentamos nossa proposta para objeto deste Pregão, acatando todas as 

estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 
 

DETALHAMENTO DO OBJETO - IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS 
 

ITEM 
UNIDADE 
KM/DIA 

QUAN
T. 

ESTIMAT
IVA 

ALUNOS 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO  
ITEM/SERVIÇO 

VALOR 
ESTIMADO 

UNIT. TOTAL 

01 142 KM 200 41 LINHA 1- Marinhos/ Barra Luiz 
Pereira/Brejos/Barra das Canoas/ 
Periquito/Logradouro/Palmito/ Lagoa 
Bonita e vice-versa 
TIPO DE VEÍCULO: Ônibus com 
capacidade para 44 estudantes 
sentados. 

  

03 134 KM 200 23 LINHA 3 - Agreste/ Morro Grande/ 
Brejos/ Capão Rico/ Lagoa dos Currais/ 
Cordisburgo e vice – versa. 
TIPO DE VEÍCULO: Ônibus com 
capacidade para 26 estudantes 
sentados. 
 

  

04 120 KM 200 15 LINHA 4 - Chapada/ Lagoa da 
Pedra/Granja Santo Amaro/Faz.Santo 
Amaro/Capão/Remanso/Guariba/Piau/ 
Cordisburgo e vice – versa. 
TIPO DE VEÍCULO: Van Escolar com 
capacidade para 16 estudantes 
sentados. 

  

 
05 

 
146 KM 

 
200 

 
23 

LINHA 5 - Cortados/ Diamante/ Saco 
Danta/ Maquinezinho/ Santana de 
Pirapama e vice-versa. 
TIPO DE VEÍCULO: Ônibus com 
capacidade para 26 estudantes 
sentados. 
 

  

 
06 

 
119 KM 

 
200 

 
17 

LINHA 6 – 
Bálsamo/Barreirinho/Carrula/Caloi/Faz. 
Tabatinga/Faz.Paulinho/Olavo Nelito/ 
Campo Alegre/Armando 
Leite/Alice/Dona Geralda/Pé do Morro/ 
Lagoa/Olinto/Granja 
Gilberto/Sicafe/Lagoa Bonita e vice-
versa. 
TIPO DE VEÍCULO: Ônibus com 
capacidade para 26 estudantes 
sentados. 
 

  

 
07 

 
99 KM 

 
200 

 
18 

LINHA 7- Bálsamo 
(Ivone)/Júlio/Bálsamo(Ronei)/Barreirinh
o/Bom Jesus/Diamante(Antônio 
Moreira)/Caloi/Granja 
Pezão/Barreiro/Faz.Pezão/Márcio 
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Nestor/Pedra Preta (Zé Roberto)/Preta 
Preta (Eni)/Vicente 
Santana/Lagoa/Lagoa Bonita e vice-
versa. 
TIPO DE VEÍCULO: Ônibus com 
capacidade para 26 estudantes 
sentados. 
 

 
08 

   
106 KM 

 
200 

 
15 

LINHA 8 - Diamante/ Granja Pezão/ 
Granja Ladeira/ Barreiro/ Palmito/ Pedra 
Preta/ Limão/ Vicente Santana/ Lagoa-
versa. 
TIPO DE VEÍCULO: Van Escolar com 
capacidade para 16 estudantes 
sentados. 

 
 
 
 

 

 
09 

 
   85 KM 

 
200 

 
19 

LINHA 9 – Alto do Diamante 
(Ronei)/Bálsamo/Faz.Camp 
Alegre/Faz.Armando Leite/Faz. 
Alice/Cortados/Pé do Morro/Lagoa 
Bonita e vice-versa. 
 
TIPO DE VEÍCULO: Ônibus com 
capacidade para 26 estudantes 
sentados. 
 

  

 
OBS.:  
a) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, 
obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras 
obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 
acréscimos a qualquer título. 
VALOR DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso): R$____________ 
(_________________________________________) 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias não inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da 
Lei Federal nº 8.666/93; 
 
PRAZO DE ENTREGA: _____ (________ ) dias a contar do recebimento da ordem de 
fornecimento expedida pela (o) __________________. 
 
 

DECLARO: 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

 

_____________________ , ______ de ___________ de _____. 

 

Assinatura do Representante Legal da Licitante
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AO PROCESSO Nº 002/2023  

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

 
ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL NO 
MUNICÍPIO DE CORDISBURGO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

ITEM 
UNIDADE 
KM/DIA 

QUAN
T. 

ESTIMAT
IVA 

ALUNOS 
 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO  
ITEM/SERVIÇO 

VALOR 
ESTIMADO 

UNIT. TOTAL 

01 142 KM 200 41 LINHA 1- Marinhos/ Barra Luiz 
Pereira/Brejos/Barra das Canoas/ 
Periquito/Logradouro/Palmito/ Lagoa 
Bonita e vice-versa 
TIPO DE VEÍCULO: Ônibus com 
capacidade para 44 estudantes 
sentados. 

  

03 134 KM 200 23 LINHA 3 - Agreste/ Morro Grande/ 
Brejos/ Capão Rico/ Lagoa dos Currais/ 
Cordisburgo e vice – versa. 
TIPO DE VEÍCULO: Ônibus com 
capacidade para 26 estudantes 
sentados. 
 

  

04 120 KM 200 15 LINHA 4 - Chapada/ Lagoa da 
Pedra/Granja Santo Amaro/Faz.Santo 
Amaro/Capão/Remanso/Guariba/Piau/ 
Cordisburgo e vice – versa. 
TIPO DE VEÍCULO: Van Escolar com 
capacidade para 16 estudantes 
sentados. 

  

 
05 

 
146 KM 

 
200 

 
23 

LINHA 5 - Cortados/ Diamante/ Saco 
Danta/ Maquinezinho/ Santana de 
Pirapama e vice-versa. 
TIPO DE VEÍCULO: Ônibus com 
capacidade para 26 estudantes 
sentados. 
 

  

 
06 

 
119 KM 

 
200 

 
17 

LINHA 6 – 
Bálsamo/Barreirinho/Carrula/Caloi/Faz. 
Tabatinga/Faz.Paulinho/Olavo Nelito/ 
Campo Alegre/Armando 
Leite/Alice/Dona Geralda/Pé do Morro/ 
Lagoa/Olinto/Granja 
Gilberto/Sicafe/Lagoa Bonita e vice-
versa. 
TIPO DE VEÍCULO: Ônibus com 
capacidade para 26 estudantes 
sentados. 
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07 

 
99 KM 

 
200 

 
18 

LINHA 7- Bálsamo 
(Ivone)/Júlio/Bálsamo(Ronei)/Barreirinh
o/Bom Jesus/Diamante(Antônio 
Moreira)/Caloi/Granja 
Pezão/Barreiro/Faz.Pezão/Márcio 
Nestor/Pedra Preta (Zé Roberto)/Preta 
Preta (Eni)/Vicente 
Santana/Lagoa/Lagoa Bonita e vice-
versa. 
TIPO DE VEÍCULO: Ônibus com 
capacidade para 26 estudantes 
sentados. 
 

  

 
08 

   
106 KM 

 
200 

 
15 

LINHA 8 - Diamante/ Granja Pezão/ 
Granja Ladeira/ Barreiro/ Palmito/ Pedra 
Preta/ Limão/ Vicente Santana/ Lagoa-
versa. 
TIPO DE VEÍCULO: Van Escolar com 
capacidade para 16 estudantes 
sentados. 

 
 
 
 

 

 
09 

 
   85 KM 

 
200 

 
19 

LINHA 9 – Alto do Diamante 
(Ronei)/Bálsamo/Faz.Camp 
Alegre/Faz.Armando Leite/Faz. 
Alice/Cortados/Pé do Morro/Lagoa 
Bonita e vice-versa. 
 
TIPO DE VEÍCULO: Ônibus com 
capacidade para 26 estudantes 
sentados. 
 

  

 
1- Observação: 
 
1.1- Os veículos deverão estar em conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito. 
 
1.2- O número de lugares corresponde ao número mínimo de poltronas que deverá ter 
o veículo. 
 
1.3- No ato da assinatura do contrato ou em até 05 dias da data da convocação da 
prefeitura, que deverá anteceder a emissão da ordem de serviços, o licitante 
vencedor deverá apresentar: 
 
a) do veículo: 
 
I) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. 
 
II) Laudo emitido pela entidade credenciada pelo órgão competente. 
 
III) Apólice de seguro. 
 
b) do motorista: 
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I) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação 
 
II) Comprovante de participação e aprovação em curso especializado, nos termos da 
regulamentação do DENATRAN. 
 
III Comprovante que o motorista não cometeu nenhuma infração grave ou 
gravíssima, ou foi reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses. 
 
1.3.1- O motorista deverá: 
 

a) ser habilitado na categoria “D”; 
 
b) ter idade superior a vinte e um anos, comprovada por meio de documento de 
identificação com foto, cuja expedição seja inferior a cinco anos contados da data de 
apresentação; 
 
c) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias durante os doze últimos meses; 
 
c.1) o condutor cuja CNH tenha sido emitida em outra unidade Federativa deverá 
apresentar Certidão Negativa de Pontuação, Suspensão e Cassação de CNH, 
emitida pelo DETRAN de origem; 
d) ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do 
CONTRAN; 
 
e) ter a CTPS registrada na função de motorista (pessoa jurídica); 
f) apresentar atestado de antecedentes e certidões de distribuição criminal das 
justiças estadual e federal, devendo ser negativas quanto aos crimes de homicídio, 
roubo, corrupção de menores, estupro, estupro de vulnerável, satisfação de lascívia 
mediante presença de criança ou adolescente e favorecimento da prostituição ou de 
outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável; 
 
f.1) caso o condutor seja domiciliado em outro Estado, também deverão ser 
apresentadas as certidões referentes ao local de seu domicílio. 
 
g) apresentar comprovante de residência atualizado. 
 
1.3.2- O veículo destinado à condução coletiva de escolares, para fins de circulação 
nas vias abertas à circulação, deverá atender aos seguintes requisitos: 
 
a) registro como veículo de passageiros, com observação transporte escolar inserida 
no registro do veículo; 
 
b) pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à 
meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o 
dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. Será admitida a 
utilização de faixa adesiva em substituição à pintura, desde que atendidas todas as 
demais especificações, vedada a utilização de faixa imantada, magnética ou 
qualquer outro dispositivo que possa retirá-la, de forma temporária ou definitiva; 
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c) equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo; 
 
d) lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte 
superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; 
 
e) cintos de segurança em número igual à lotação, adaptados na forma estabelecida 
pela legislação de trânsito vigente; 
 
f) limitadores de abertura dos vidros corrediços, de no máximo dez centímetros; 
 
g) dispositivos próprios para a quebra ou remoção de vidros em caso de acidente; 
 
h) todos os demais equipamentos obrigatórios, comuns aos veículos da mesma 
espécie, previstos no Código de Trânsito Brasileiro e normatizações do Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN e do Departamento Nacional de Trânsito – 
DENATRAN; 
 
i) ter sido submetido à inspeção semestral conforme determina o art. 136, inciso II, 
do CTB, e nos termos da Portaria nº. Portaria nº. 1.498, de 21 de agosto de 2019 do 
Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG; 
 
1.3.3- Cumprir as exigências da Portaria nº. Portaria nº. 1.498, de 21 de agosto de 
2019 do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG, que 
regulamenta os artigos 136 a 139 do Código de Trânsito Brasileiro e estabelece 
critérios à emissão de autorização de circulação de veículos destinado à realização 
do serviço de transporte de escolar no âmbito do Estado de Minas Gerais, bem 
como para o registro de seus condutores. 
 
Prazo de Pagamento: Até 30 dias após a entrega do objeto, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A(s) dotação(ões) orçamentária(s) para cobrir as 
despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas 
rubricas nº.: 
 
 

 
 
 
 
ÓRGÃOS REQUISITANTES: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA ELEMENTO  
Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer  
02.05.020.12.361.0239.2054-3.3.90.39.00 
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ANEXO III- MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
AO PROCESSO Nº 002/2023  

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

 
 Mediante o presente, credenciamos o (a) Sr.(a) .............................., portador 
(a) da Cédula de Identidade nº ............... e CPF nº ...................., a participar da 
licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de ............................., na modalidade 
Pregão Eletrônico, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
plenos poderes  para pronunciar-se em nome da empresa ................, CNPJ nº 
..............., bem como formular propostas, dar lances verbais e  praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 
  

 
 ....................................,......... de .................................. de ............. 
 
 
 

Assinatura do Dirigente da Empresa 

(reconhecer firma como pessoa jurídica) 
 
 
QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 
 
1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou 
contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa 
física. 
 
2. Se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa jurídica, 
não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
 
3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social 
da empresa. 
 
4. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto 
ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. 
 
5. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a 
apresentação daqueles documentos da empresa. 
 
6. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva 
assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 
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ANEXO IV 

AO PROCESSO Nº 002/2023  

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

 
 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 

 Pelo presente instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CORDISBURGO, 

inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 18.116.137/0001-71 com sede administrativa na Rua 

São José, Centro, Cordisburgo/MG, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, o Sr. José Maurício Gomes, de ora em diante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado ___________________________________ 

(qualificar), neste ato representado por ...................................., inscrito no CPF sob o 

nº ........................, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO, de 

conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.577/2022, 

Processo Licitatório nº. 001/2023, Modalidade Pregão Eletrônico nº. 001/2023, têm 

como justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

 
Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa para prestação de 

serviços de locação e implantação de software para a gestão dos serviços e 

benefícios da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, conforme 

anexo II. 

 

CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

 
2.1. - Dos Preços 

 
2.1.1. - O Contratante pagará a importância estimada de R$ __________ 
(_______________________________________________), estimando o valor 
mensal de R$___________(_______________). 
 
2.2. - Das Condições de pagamento: 
 
2.2.1 - O pagamento dos serviços será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura 
Municipal. 
 
2.2.2 - O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, em até 30 dias 
após a data em que foram prestados os serviços, mediante apresentação da 
respectiva nota fiscal de prestação de serviços. 
 
2.2.3 – O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de 
suas exigibilidades, cabendo ao contratado manter durante toda a execução do 
objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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2.2.4 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 

onde: 

EM = Encargos moratórios; 

VP = Valor da parcela em atraso; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do 
efetivo pagamento; 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 
I = (TX / 100) 

    30 

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato. 

 

2.3. - Critério de Reajuste 

 
2.3.1. - Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001,  o valor deste 
Contrato será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que 
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, a contar da data limite para a 
apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação de 
índice oficial. 
 
2.3.2. - Decorrido o prazo acima estipulado, o índice a ser utilizado será o INPC 
(IBGE) ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação 
governamental. 
 
2.3.3 - A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do INPC (IBGE) 

ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 

 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação 

orçamentária nº: 

SECRETARIA ELEMENTO  
Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer  
02.05.020.12.361.0239.2054-3.3.90.39.00 
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CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 

 
4.1. - O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e encerrar-se-
á no dia ___/___/_____. 
 
4.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 
cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 

 
Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do 
cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos a 
extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 
 

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 
7.1. - Prestar ao Contratado todos os esclarecimentos necessários à execução do 
Contrato. 
 
7.2. - Acompanhar e fiscalizar através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, representada por sua Secretária, o cumprimento do objeto do 
contrato. 
 
7.3. - Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos serviços 
contratados, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos 
serviços executados. 
 
7.4. - Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos na Cláusula 2ª deste 
instrumento. 
 

CLÁUSULA 8ª - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

 
8.1. - O Contratado responsabiliza-se, inteira e completamente, pelos trabalhos 
realizados em decorrência deste contrato, inclusive quanto a sua eficiência e ainda 
no tocante à responsabilidade civil, não obstante tais serviços sejam acompanhados 
e fiscalizados pela Administração. 
 
8.2. - O Contratado, além dos casos previstos na legislação em vigor, é responsável: 
 
a) por quaisquer danos ou prejuízos que por acaso causar à Administração ou a 
terceiros, em decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas neste 
contrato; 
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b) pela indenização ou reparação de danos ou prejuízos decorrentes de negligência, 
imprudência e/ou imperícia, na execução dos serviços contratados; 
 
c) arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes 
do presente contrato. 
 
d) pela locomoção até os locais onde serão prestados os serviços. 
 
e) Prestar os serviços em até 10 dias após a ordem de prestação de serviços. 
 

f) Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito 

Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011. 
 
g) Manter durante o período de execução do objeto, as condições de regularidade 
junto ao FGTS, INSS, e às Fazendas Federal, Estadual, e Municipal, bem como as 
condições de qualificação exigidas na licitação. 
 
h) Prestar os serviços e manter o veículo nas condições determinadas no Código de 
Trânsito Brasileiro, para transporte escolar, em especial os arts. 136 a 139. 
 
i) Substituir por veículo similar ao apresentado na proposta comercial, o veículo que 
necessitar de manutenção preventiva ou corretiva, de forma a não interromper a 
prestação dos serviços. 
 
j) É proibido o transporte de passageiros que não sejam alunos. 
 
i) Cumprir as exigências da Portaria nº. Portaria nº. 1.498, de 21 de agosto de 2019 
do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG, que regulamenta os 
artigos 136 a 139 do Código de Trânsito Brasileiro e estabelece critérios à emissão 
de autorização de circulação de veículos destinado à realização do serviço de 
transporte de escolar no âmbito do Estado de Minas Gerais, bem como para o 
registro de seus condutores. 
 
8.3 - No ato da assinatura do contrato ou em até 05 (cinco) dias da data da 
convocação da prefeitura, que deverá anteceder a emissão da ordem de serviços, o 
licitante vencedor deverá apresentar: 
 
a) do veículo: 
I) Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. 
II) Laudo emitido pela entidade credenciada pelo órgão competente. 
III) Apólice de seguro 
 
b) do motorista: 
I ) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação 
II) Comprovante de participação e aprovação em curso especializado, nos 
termos da regulamentação do DENATRAN. 
 
Atenção: Se o contratado for autônomo estes documentos deverão ser emitidos para 
próprio licitante e se for pessoa jurídica apresentar também CTPS do motorista. 
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III - Comprovante que o motorista não cometeu nenhuma infração grave ou 
gravíssima, ou foi reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses. 
 
8.3.1 - O motorista deverá: 
 
a) ser habilitado na categoria “D”; 
b) ter idade superior a vinte e um anos, comprovada por meio de documento de 
identificação com foto, cuja expedição seja inferior a cinco anos contados da data de 
apresentação; 
c) não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias durante os doze últimos meses; 
c.1) o condutor cuja CNH tenha sido emitida em outra unidade Federativa deverá 
apresentar Certidão Negativa de Pontuação, Suspensão e Cassação de CNH, 
emitida pelo DETRAN de origem; 
d) ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do 
CONTRAN; 
e) ter a CTPS registrada na função de motorista (pessoa jurídica); 
f) apresentar atestado de antecedentes e certidões de distribuição criminal das 
justiças estadual e federal, devendo ser negativas quanto aos crimes de homicídio, 
roubo, corrupção de menores, estupro, estupro de vulnerável, satisfação de lascívia 
mediante presença de criança ou adolescente e favorecimento da prostituição ou de 
outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável; 
f.1) caso o condutor seja domiciliado em outro Estado, também deverão ser 
apresentadas as certidões referentes ao local de seu domicílio. 
g) apresentar comprovante de residência atualizado. 
 
8.3.2 - O veículo destinado à condução coletiva de escolares, para fins de circulação 
nas vias abertas à circulação, deverá atender aos seguintes requisitos: 
 
a) registro como veículo de passageiros, com observação transporte escolar inserida 
no registro do veículo; 
b) pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à 
meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o 
dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas. Será admitida a 
utilização de faixa adesiva em substituição à pintura, desde que atendidas todas as 
demais especificações, vedada a utilização de faixa imantada, magnética ou 
qualquer outro dispositivo que possa retirá-la, de forma temporária ou definitiva; 
c) equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo; 
d) lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte 
superior dianteira, e de luz vermelha nas extremidades da parte superior traseira; 
e) cintos de segurança em número igual à lotação, adaptados na forma estabelecida 
pela legislação de trânsito vigente; 
f) limitadores de abertura dos vidros corrediços, de no máximo dez centímetros; 
g) dispositivos próprios para a quebra ou remoção de vidros em caso de acidente; 
h) todos os demais equipamentos obrigatórios, comuns aos veículos da mesma 
espécie, previstos no Código de Trânsito Brasileiro e normatizações do Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN e do Departamento Nacional de Trânsito – 
DENATRAN; 
i) Cumprir as exigências da Portaria nº. Portaria nº. 1.498, de 21 de agosto de 2019 
do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG, que regulamenta os 
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artigos 136 a 139 do Código de Trânsito Brasileiro e estabelece critérios à emissão 
de autorização de circulação de veículos destinado à 
realização do serviço de transporte de escolar no âmbito do Estado de Minas 
Gerais, bem como para o registro de seus condutores. 

CLÁUSULA 9ª - DA FISCALIZAÇÃO 

 
Não obstante o fato de o Contratado ser o único e exclusivo responsável pela 
execução dos serviços objeto desta licitação, a Administração, através da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer sem restringir a plenitude dessa 
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em 
execução. 

CLÁUSULA 10 - DA RESCISÃO 

 
O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 
8.666/93. 

CLAÚSULA 11 - DOS CASOS OMISSOS 

 
Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 
8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que 
delas não se faça aqui menção expressa. 

CLÁUSULA 12 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
O regime de execução do presente contrato é empreitada por preço unitário. 

CLÁUSULA 13 - DAS PENALIDADES 

 
13.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, 
erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 
8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
13.1.1. advertência; 
13.1.2. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de 
atraso, prestação do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

13.1.3. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, 
no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, 
quando for o caso; 

13.1.4 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 
a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 
d) descumprimento de cláusula contratual. 
13.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 
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Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
13. 3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o 
contratante promova sua reabilitação. 
13. 4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao 
Município de Cordisburgo, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data 
da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas 
pelo Município, quando for o caso. 
 

CLÁUSULA 14 - DO FORO 

 
 As partes elegem o foro da Comarca de Paraopeba/MG para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da execução do presente Contrato. 
 
 E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo 
assistiram e também assinam. 
 

Cordisburgo, aos _______ de __________ de 2023. 
 
 

___________________ 

Prefeito Municipal 
Contratante 

___________________ 
Contratado 

- CPF 
Testemunhas: _____________________________________ 

                       CPF nº  
                      _____________________________________ 

                       CPF nº : 
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ANEXO V 

AO PROCESSO Nº 002/2023  

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

____________________________________________,CNPJ__________________

___________ , sediada ________________________________________________ 

, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão 

nº  _____/____, DECLARA expressamente que : 

 

►concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital, em cumprimento ao 

que determina o subitem 7.5 do referido Edital; 

 

 

 

_______________________ , ______ de ___________ de _____. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

 

Nome: _______________________________________ 

 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 
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ANEXO VI  

AO PROCESSO Nº 002/2023  

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR  

 
 

 
 
 

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

............................................ 

(data) 

............................................................ 

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII 

AO PROCESSO Nº 002/2023  

PLANILHAS DAS ROTAS - DESCRIÇÃO 
 
LINHA –    Número......................................:  01 
                 Km/rodado/dia (atual)................:  142 
                 Número/alunos (atual).................: 41 

Rota (atual).................................: Marinhos/Barra LuizPereira/Brejos/Barra 
das Canoas/Periquito/Logradouro/Palmito/Lagoa Bonita e Vice-versa. 

  
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 

 
 
ESPECIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITAS 

VALORES (R$) 

ANUAL SEMEST
RAL 

MENSAL DIÁRIO 

365 DIAS 180 DIAS 30 DIAS 1 DIA 

DESPESAS     

SALÁRIO MOTORISTA ------ ------ 1.818,00 60,60 

FGTS MOTORISTA ------ ------- 144,00 4,80 

13º SALÁRIO MOTORISTA 1.818,00 ------ ------ 4,98 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MOTORISTA 599,94 ------ ------ 1,64 

INSS MOTORISTA  ------ ------ 381,78 12,72 

INSS 13º MOTORISTA 381,78 ------ ------ 1,04 

SALÁRIO MONITOR ------ ------ 1212,00 40,40 

FGTS MONITOR ------ ------ 96,96 3,23 

13º SALÁRIO MONITOR 1.212,00 ------ ------ 3,32 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MONITOR 399,96 ------ ------ 1,09 

INSS MONITOR  ------ ------ 254,52 8,48 

INSS 13º MONITOR 254,52 ------ ------ 0,69 

LAUDO DE VISTORIA (2x350,00) ------ 700,00 ------ 3,88 

HONORÁRIOS CONTABILIDADE ------ ------ 600,00 20,00 

IMPOSTO – SIMPLES NACIONAL ------ ------ 920,00 30,66 

IPVA 795,30 ------ ------ 2,17 

TAXA DE LICENCIAMENTO 135,95 ------ ------ 0,37 

COMBUSTÍVEL 50 Lts/dia R$ 6,10 ------ ----- ----- 305,00 

SEGURO ALUNO 403,92 ------ ------ 1,10 

MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO 10.500,00 ------ ------ 28,76 

 FILTRO DE ÓLEO 3xR$ 68,00 204,00 ------ ------ 0,55 

FILTRO DE AR 3xR$ 110,00 330,00 ------ ------ 0,90 

FILTRO DE COMBUSTÍVEL 3x R$ 98,00 294,00 ------ ------ 0,80 

PNEUS 12x R$ 1.700,00 20.400,00 ------- ------ 55,89 

HIGIENIZAÇÃO VEÍCULO ------ ------ 400,00 13,33 

DEPRECIAÇÃO-VALOR (R$ 80.000,00) 16.000,00 ------ ------ 43,83 

RETIRADA PRO-LABORE  ------ ------ 1.818,00 60,60 

SUBTOTAL 1    760,83 

LUCRO FINAL 15%    114,12 

SUBTOTAL 2    114,12 

TOTAL FINAL DESPESAS (Anual/Sem./Mensal)            874,95 

VALOR MÁXIMO DO KM RODADO (apurado)    6,16 
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LINHA – Número......................................:  03 
               Km/rodado/dia (atual)................:  134 
               Número/alunos (atual)...............: 23 
               Rota (atual)......: Agreste/Morro Grande/Brejos/Capão Rico/Lagoa dos 
Currais/Cordisburgo e Vice-versa. 
 

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 
 
 

 
ESPECIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITAS 

VALORES (R$) 

ANUAL SEMESTRAL MENSAL DIÁRIO 

365 DIAS 180 DIAS 30 DIAS 1 DIA 

DESPESAS     

SALÁRIO MOTORISTA ------ ------ 1.818,00 60,60 

FGTS MOTORISTA ------ ------- 145,44 4,84 

13º SALÁRIO MOTORISTA 1.818,00 ------ ------ 4,98 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MOTORISTA 599,94 ------ ------ 1,64 

INSS MOTORISTA  ------ ------ 381,78 12,72 

INSS 13º MOTORISTA 381,78 ------ ------ 1,04 

SALÁRIO MONITOR ------ ------ 1212,00 40,40 

FGTS MONITOR ------ ------ 96,96 3,23 

13º SALÁRIO MONITOR 1.212,00 ------ ------ 3,32 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MONITOR 399,96 ------ ------ 1,09 

INSS MONITOR  ------ ------ 254,52 8,48 

INSS 13º MONITOR 254,52 ------ ------ 0,69 

LAUDO DE VISTORIA (2x350,00) ------ 700,00 ------ 3,88 

HONORÁRIOS CONTABILIDADE ------ ------ 300,00 10,00 

IMPOSTO – SIMPLES NACIONAL ------ ------ 120,00 4,00 

IPVA 750,00 ------ ------ 2,05 

TAXA DE LICENCIAMENTO 112,00 ------ ------ 0,30 

COMBUSTÍVEL 54 Lts/dia R$ 6,10 ------ ----- ----- 329,40 

SEGURO ALUNO 760,00 ------ ------ 2,08 

MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO 7.500,00 ------ ------ 20,54 

 FILTRO DE ÓLEO 3xR$ 68,00 204,00 ------ ------ 0,55 

FILTRO DE AR 3xR$ 110,00 330,00 ------ ------ 0,90 

FILTRO DE COMBUSTÍVEL 3x R$ 98,00 294,00 ------ ------ 0,80 

PNEUS 12x R$ 1.100,00 13.200,00 ------- ------ 36,16 

HIGIENIZAÇÃO VEÍCULO ------ ------ 150,00 5,00 

DEPRECIAÇÃO-VALOR (R$ 60.000,00) 12.000,00 ------ ------ 32,87 

RETIRADA PRO-LABORE  ------ ------ 1.212,00 40,40 

SUBTOTAL 1    631,96 

LUCRO FINAL 20%    126,39 

SUBTOTAL 2    126,39 

TOTAL FINAL DESPESAS 
(Anual/Sem./Mensal) 

   758,35 

VALOR MÁXIMO DO KM RODADO 
(apurado) 

   5,65 
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LINHA – Número......................................:  04 
                Km/rodado/dia (atual)................:  120 
                Número/alunos (atual).................: 15 
                Rota (atual)..................................: Chapada/Lagoa da 
Pedra/Capão/Guariba/Piau/Remanso/Cordisburgo e Vice-versa. 
 

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 
 

 
ESPECIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITAS 

VALORES (R$) 

ANUAL SEMESTRA
L 

MENSAL DIÁRIO 

365 DIAS 180 DIAS 30 DIAS 1 DIA 

DESPESAS     

SALÁRIO MOTORISTA ------ ------ 1.818,00 60,60 

FGTS MOTORISTA ------ ------- 145,44 4,84 

13º SALÁRIO MOTORISTA 1.818,00 ------ ------ 4,98 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MOTORISTA 599,94 ------ ------ 1,64 

INSS MOTORISTA  ------ ------ 381,78 12,72 

INSS 13º MOTORISTA 381,78 ------ ------ 1,04 

SALÁRIO MONITOR ------ ------ 1212,00 40,40 

FGTS MONITOR ------ ------ 96,96 3,23 

13º SALÁRIO MONITOR 1.212,00 ------ ------ 3,32 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MONITOR 399,96 ------ ------ 1,09 

INSS MONITOR  ------ ------ 254,52 8,48 

INSS 13º MONITOR 254,52 ------ ------ 0,69 

LAUDO DE VISTORIA (2x350,00) ------ 700,00 ------ 3,88 

HONORÁRIOS CONTABILIDADE ------ ------ 300,00 10,00 

IMPOSTO – SIMPLES NACIONAL ------ ------ 120,00 4,00 

IPVA 620,00 ------ ------ 1,69 

TAXA DE LICENCIAMENTO 112,00 ------ ------ 0,30 

COMBUSTÍVEL 22 Lts/dia R$ 6,10 ------ ----- ----- 134,20 

SEGURO ALUNO 280,00 ------ ------ 0,76 

MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO 7.000,00 ------ ------ 19,17 

 FILTRO DE ÓLEO 3xR$ 68,00 204,00 ------ ------ 0,55 

FILTRO DE AR 3xR$ 85,00 255,00 ------ ------ 0,69 

FILTRO DE COMBUSTÍVEL 3x R$ 60,00 180,00 ------ ------ 0,49 

PNEUS 12x R$ 1.000,00 12.000,00 ------- ------ 32,87 

HIGIENIZAÇÃO VEÍCULO ------ ------ 100,00 3,33 

DEPRECIAÇÃO-VALOR (R$ 50.000,00) 10.000,00 ------ ------ 27,39 

RETIRADA PRO-LABORE  ------ ------ 1.212,00 40,40 

SUBTOTAL 1    348,05 

LUCRO FINAL 20%    69,61 

SUBTOTAL 2    69,61 

TOTAL FINAL DESPESAS 
(Anual/Sem./Mensal) 

   492,36 

VALOR MÁXIMO DO KM RODADO 
(apurado) 

   4,10 
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LINHA – Número......................................:  05 
                Km/rodado/dia (atual)................:  146 
                Número/alunos (atual).................: 23 
                Rota (atual):...... Cortados/Diamante/Saco Danta/Maquinezinho/Santana 
de Pirapama e Vice-versa 
 
  

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 
 

 
ESPECIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITAS 

VALORES (R$) 

ANUAL SEMESTRAL MENSAL DIÁRIO 

365 DIAS 180 DIAS 30 DIAS 1 DIA 

DESPESAS     

SALÁRIO MOTORISTA ------ ------ 1.818,00 60,60 

FGTS MOTORISTA ------ ------- 145,44 4,84 

13º SALÁRIO MOTORISTA 1.818,00 ------ ------ 4,98 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MOTORISTA 599,94 ------ ------ 1,64 

INSS MOTORISTA  ------ ------ 381,78 12,72 

INSS 13º MOTORISTA 381,78 ------ ------ 1,04 

SALÁRIO MONITOR ------ ------ 1212,00 40,40 

FGTS MONITOR ------ ------ 96,96 3,23 

13º SALÁRIO MONITOR 1.212,00 ------ ------ 3,32 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MONITOR 399,96 ------ ------ 1,09 

INSS MONITOR  ------ ------ 254,52 8,48 

INSS 13º MONITOR 254,52 ------ ------ 0,69 

LAUDO DE VISTORIA (2x350,00) ------ 700,00 ------ 3,88 

HONORÁRIOS CONTABILIDADE ------ ------ 280,00 9,33 

IMPOSTO – SIMPLES NACIONAL ------ ------ 660,00 22,00 

IPVA 517,20 ------ ------ 1,41 

TAXA DE LICENCIAMENTO 135,95 ------ ------ 0,37 

COMBUSTÍVEL 49 Lts/dia R$ 6,10 ------ ----- ----- 298,90 

SEGURO ALUNO 760,00 ------ ------ 2,08 

MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO 7.500,00 ------ ------ 20,54 

 FILTRO DE ÓLEO 3xR$ 68,00 204,00 ------ ------ 0,55 

FILTRO DE AR 3xR$ 110,00 330,00 ------ ------ 0,90 

FILTRO DE COMBUSTÍVEL 3x R$ 98,00 294,00 ------ ------ 0,80 

PNEUS 12x R$ 1.100,00 13.200,00 ------- ------ 36,16 

HIGIENIZAÇÃO VEÍCULO ------ ------ 130,00 4,33 

DEPRECIAÇÃO-VALOR (R$ 70.000,00) 14.000,00 ------ ------ 38,35 

RETIRADA PRO-LABORE  ------ ------ 1.818,00 60,60 

SUBTOTAL 1    643,23 

LUCRO FINAL 20%    128,64 

SUBTOTAL 2    128,64 

TOTAL FINAL DESPESAS (Anual/Sem./Mensal)    771,87 

VALOR MÁXIMO DO KM RODADO (apurado)    5,28 
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LINHA – Número......................................:  06 
                Km/rodado/dia (atual)................:  119 
                Número/alunos (atual).................: 16 
              Rota (atual): Bálsamo/Barreirinho/Carrula/Caloi/Faz.Tabatinga/Faz. 
Paulinho/Olavo Nelito/campo Alegre/Armando Leite/Alice/Dona Geralda/Pé do 
Morro/Lagoa/Olinto/Granja do Gilberto/SICAFE/Lagoa Bonita e Vice-versa. 
 
 
 

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 
 

 

 
ESPECIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITAS 

VALORES (R$) 

ANUAL SEMEST
RAL 

MENSAL DIÁRIO 

365 DIAS 180 DIAS 30 DIAS 1 DIA 

DESPESAS     

SALÁRIO MOTORISTA ------ ------ 1.818,00 60,60 

FGTS MOTORISTA ------ ------- 145,44 4,84 

13º SALÁRIO MOTORISTA 1.818,00 ------ ------ 4,98 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MOTORISTA 599,94 ------ ------ 1,64 

INSS MOTORISTA  ------ ------ 381,78 12,72 

INSS 13º MOTORISTA 381,78 ------ ------ 1,04 

SALÁRIO MONITOR ------ ------ 1212,00 40,40 

FGTS MONITOR ------ ------ 96,96 3,23 

13º SALÁRIO MONITOR 1.212,00 ------ ------ 3,32 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MONITOR 399,96 ------ ------ 1,09 

INSS MONITOR  ------ ------ 254,52 8,48 

INSS 13º MONITOR 254,52 ------ ------ 0,69 

LAUDO DE VISTORIA (2x350,00) ------ 700,00 ------ 3,88 

HONORÁRIOS CONTABILIDADE ------ ------ 280,00 9,33 

IMPOSTO – SIMPLES NACIONAL ------ ------ 341,86 11,39 

IPVA 732,00 ------ ------ 2,00 

TAXA DE LICENCIAMENTO 112,00 ------ ------ 0,30 

COMBUSTÍVEL 40Lts/dia R$ 6,10 ------ ----- ----- 244,00 

SEGURO ALUNO 311,00 ------ ------ 0,85 

MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO 7.500,00 ------ ------ 20,54 

 FILTRO DE ÓLEO 3xR$ 68,00 204,00 ------ ------ 0,55 

FILTRO DE AR 3xR$ 110,00 330,00 ------ ------ 0,90 

FILTRO DE COMBUSTÍVEL 3x R$ 98,00 294,00 ------ ------ 0,80 

PNEUS 12x R$ 1.100,00 13.200,00 ------- ------ 36,16 

HIGIENIZAÇÃO VEÍCULO ------ ------ 130,00 4,33 

DEPRECIAÇÃO-VALOR (R$ 45.000,00) 9.000,00 ------ ------ 24,65 

RETIRADA PRO-LABORE  ------ ------ 1.212,00 40,40 

SUBTOTAL 1    543,11 

LUCRO FINAL 15%    81,46 

SUBTOTAL 2    81,46 

TOTAL FINAL DESPESAS (Anual/Sem./Mensal)            624,57 

VALOR MÁXIMO DO KM RODADO (apurado)    5,24 

 

 
 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

 

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

LINHA – Número......................................:  07 
                Km/rodado/dia (atual)................:  99 
                Número/alunos (atual).................: 18 

Rota (atual).: Bálsamo (Ivone)/Júlio/Bálsamo/Ronei/Barreirinho/Bom 
Jesus/Diamante (Antônio Moreira)/Caloi/Granja Pezão/Barreiro/Faz. 
Pezão/Márcio Nestor/Pedra Preta(Zé Roberto)/Pedra Preta(Eni)/Vicente 
Santana/Lagoa Bonita e Vice-versa. 

 
 
ESPECIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITAS 

VALORES (R$) 

ANUAL SEMESTRAL MENSAL DIÁRIO 

365 DIAS 180 DIAS 30 DIAS 1 DIA 

DESPESAS     

SALÁRIO MOTORISTA ------ ------ 1.818,00 60,60 

FGTS MOTORISTA ------ ------- 145,44 4,84 

13º SALÁRIO MOTORISTA 1.818,00 ------ ------ 4,98 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MOTORISTA 599,94 ------ ------ 1,64 

INSS MOTORISTA  ------ ------ 381,78 12,72 

INSS 13º MOTORISTA 381,78 ------ ------ 1,04 

SALÁRIO MONITOR ------ ------ 1212,00 40,40 

FGTS MONITOR ------ ------ 96,96 3,23 

13º SALÁRIO MONITOR 1.212,00 ------ ------ 3,32 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MONITOR 399,96 ------ ------ 1,09 

INSS MONITOR  ------ ------ 254,52 8,48 

INSS 13º MONITOR 254,52 ------ ------ 0,69 

LAUDO DE VISTORIA (2x350,00) ------ 700,00 ------ 3,88 

HONORÁRIOS CONTABILIDADE ------ ------ 280,00 9,33 

IMPOSTO – SIMPLES NACIONAL ------ ------ 310,05 10,33 

IPVA 732,00 ------ ------ 2,00 

TAXA DE LICENCIAMENTO 112,00 ------ ------ 0,30 

COMBUSTÍVEL 32Lts/dia R$ 6,10 ------ ----- ----- 195,20 

SEGURO ALUNO 311,00 ------ ------ 0,85 

MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO 5.000,00 ------ ------ 13,69 

 FILTRO DE ÓLEO 3xR$ 68,00 204,00 ------ ------ 0,55 

FILTRO DE AR 3xR$ 110,00 330,00 ------ ------ 0,90 

FILTRO DE COMBUSTÍVEL 3x R$ 98,00 294,00 ------ ------ 0,80 

PNEUS 06x R$ 1.100,00 6.600,00 ------- ------ 19,37 

HIGIENIZAÇÃO VEÍCULO ------ ------ 130,00 4,33 

DEPRECIAÇÃO-VALOR (R$ 45.000,00) 9.000,00 ------ ------ 24,65 

RETIRADA PRO-LABORE  ------ ------ 1.212,00 40,40 

SUBTOTAL 1    469,61 

LUCRO FINAL 15%    70,44 

SUBTOTAL 2    70,44 

TOTAL FINAL DESPESAS (Anual/Sem./Mensal)           540,05 

VALOR MÁXIMO DO KM RODADO (apurado)    5,45 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

 

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

 

LINHA – Número......................................:  08 
                Km/rodado/dia (atual)................:  106 
                Número/alunos (atual).................: 15 
                Rota (atual)..................................: Diamante/Granja Pezão/Granja   
Ladeira/Barreiro/Palmito/Pedra Limão/Vicente Santana/Lagoa Bonita e Vice-versa 
         

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 
 

 
ESPECIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITAS 

VALORES (R$) 

ANUAL SEMESTRAL MENSAL DIÁRIO 

365 DIAS 180 DIAS 30 DIAS 1 DIA 

DESPESAS     

SALÁRIO MOTORISTA ------ ------ 1.818,00 60,60 

FGTS MOTORISTA ------ ------- 145,44 4,84 

13º SALÁRIO MOTORISTA 1.818,00 ------ ------ 4,98 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MOTORISTA 599,94 ------ ------ 1,64 

INSS MOTORISTA  ------ ------ 381,78 12,72 

INSS 13º MOTORISTA 381,78 ------ ------ 1,04 

SALÁRIO MONITOR ------ ------ 1212,00 40,40 

FGTS MONITOR ------ ------ 96,96 3,23 

13º SALÁRIO MONITOR 1.212,00 ------ ------ 3,32 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 MONITOR 399,96 ------ ------ 1,09 

INSS MONITOR  ------ ------ 254,52 8,48 

INSS 13º MONITOR 254,52 ------ ------ 0,69 

LAUDO DE VISTORIA (2x350,00) ------ 700,00 ------ 3,88 

HONORÁRIOS CONTABILIDADE ------ ------ 300,00 10,00 

IMPOSTO – SIMPLES NACIONAL ------ ------ 120,00 4,00 

IPVA 750,00 ------ ------ 2,05 

TAXA DE LICENCIAMENTO 112,00 ------ ------ 0,30 

COMBUSTÍVEL 15 Lts/dia R$ 6,10 ------ ----- ----- 91,50 

SEGURO ALUNO 280,00 ------ ------ 0,76 

MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO 6.000,00 ------ ------ 16,43 

 FILTRO DE ÓLEO 3xR$ 68,00 204,00 ------ ------ 0,55 

FILTRO DE AR 3xR$ 110,00 330,00 ------ ------ 0,90 

FILTRO DE COMBUSTÍVEL 3x R$ 98,00 294,00 ------ ------ 0,80 

PNEUS 12x R$ 1.000,00 12.000,00 ------- ------ 32,87 

HIGIENIZAÇÃO VEÍCULO ------ ------ 100,00 3,33 

DEPRECIAÇÃO-VALOR (R$ 30.000,00) 6.000,00 ------ ------ 16,43 

RETIRADA PRO-LABORE  ------ ------ 1.212,00 40,40 

SUBTOTAL 1    405,13 

LUCRO FINAL 15%    60,76 

SUBTOTAL 2    60,76 

TOTAL FINAL DESPESAS (Anual/Sem./Mensal)    428,19 

VALOR MÁXIMO DO KM RODADO (apurado)    4,03 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br


 

 

 

Setor de Licitações 
Rua São José, 977 – Centro | Telefone: 31 3715 1387 – 3715 1484 

www.cordisburgo.mg.gov.br | licitacao@cordisburgo.mg.gov.br 

LINHA – Número......................................:  09 
               Km/rodado/dia (atual)................:  85 
               Número/alunos (atual).................: 19 

  Rota (atual)..................................: Alto do Diamante (Ronei)/Bálsamo/Faz. 
Campo Alegre/Faz.Armando leite/ Faz. Alice/Cortados/Pé do Morro/Lagoa 
Bonita e Vice-versa. 

 
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 

 

 
ESPECIFICAÇÃO 
DESPESAS/RECEITAS 

VALORES (R$) 

ANUAL SEMESTRAL MENSAL DIÁRIO 

365 DIAS 180 DIAS 30 DIAS 1 DIA 

DESPESAS     

SALÁRIO MOTORISTA ------ ------ 1.818,00 60,60 

FGTS MOTORISTA ------ ------- 145,44 4,84 

13º SALÁRIO MOTORISTA 1.818,00 ------ ------ 4,98 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 
MOTORISTA 

599,94 ------ ------ 1,64 

INSS MOTORISTA  ------ ------ 381,78 12,72 

INSS 13º MOTORISTA 381,78 ------ ------ 1,04 

SALÁRIO MONITOR ------ ------ 1212,00 40,40 

FGTS MONITOR ------ ------ 96,96 3,23 

13º SALÁRIO MONITOR 1.212,00 ------ ------ 3,32 

GRATIFICAÇÃO FÉRIAS 1/3 
MONITOR 

399,96 ------ ------ 1,09 

INSS MONITOR  ------ ------ 254,52 8,48 

INSS 13º MONITOR 254,52 ------ ------ 0,69 

LAUDO DE VISTORIA (2x350,00) ------ 700,00 ------ 3,88 

HONORÁRIOS CONTABILIDADE ------ ------ 280,00 9,33 

IMPOSTO – SIMPLES NACIONAL ------ ------ 375,77 12,52 

IPVA 1.146,00 ------ ------ 3,13 

TAXA DE LICENCIAMENTO 112,00 ------ ------ 0,30 

COMBUSTÍVEL 28 Lts/dia R$ 6,10 ------ ----- ----- 170,80 

SEGURO ALUNO 311,00 ------ ------ 0,85 

MANUTENÇÃO GERAL DO VEÍCULO 5.500,00 ------ ------ 15,06 

 FILTRO DE ÓLEO 3xR$ 68,00 204,00 ------ ------ 0,55 

FILTRO DE AR 3xR$ 110,00 330,00 ------ ------ 0,90 

FILTRO DE COMBUSTÍVEL 3x R$ 
98,00 

294,00 ------ ------ 0,80 

PNEUS 6x R$ 1.100,00 6.600,00 ------- ------ 18,08 

HIGIENIZAÇÃO VEÍCULO ------ ------ 130,00 4,33 

DEPRECIAÇÃO-VALOR (R$ 
45.000,00) 

9.000,00 ------ ------ 24,65 

RETIRADA PRO-LABORE  ------ ------ 1.212,00 40,40 

SUBTOTAL 1    430,83 

LUCRO FINAL 15%    64,62 

SUBTOTAL 2    64,62 

TOTAL FINAL DESPESAS 
(Anual/Sem./Mensal) 

   495,45 

VALOR MÁXIMO DO KM RODADO 
(apurado) 

   5,82 

 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

