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PARECER DA PREGOEIRA 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2018 
 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE ESCOLAR, 
ZONA RURAL E URBANA, PARA O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME CONDIÇÕES, 
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
O Município de União da Vitória – PR através da Pregoeira e Equipe de Apoio, vem comunicar a 
retificação do Edital de Pregão Eletrônico nº 11/2018, com a reabertura de prazo, cumprindo a 
previsão do Art. 21, §4º, da Lei nº. 8.666/93 c/c Art. 4º Inciso “V” e Art. 9º da Lei nº. 
10.520/2002, nos termos abaixo discriminados. 
 
1. Das Impugnações: 
 
Impugnações ao edital supracitado, proposta pela empresa Bitur Transportadora Turística LTDA 
(CNPJ nº 00.579.954/0001-09), mediante ao protocolo nº 0036.0062386. 
 
2. Das Alterações: 
 

 
16.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Art. 30 da Lei Federal 8.666/93: 

 
 

a. Carteira de Habilitação do(s) Condutor(es) – Categoria “D” conforme Art. 138, Inciso II do 
Código de Trânsito Brasileiro; 
 

b. Comprovação de aprovação em curso especializado do condutor conforme Art. 138, Inciso 
V do Código de Trânsito Brasileiro; 
 

c. Comprovação de não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ainda ser 
reincidente em infrações médias durante os 12 (doze) últimos meses, conforme Art. 138, 
Inciso IV do Código de Trânsito Brasileiro; 
 

d. Comprovação de Inspeção semestral dos veículos, conforme Art. 136, Inciso II do Código 
de Trânsito Brasileiro; 
 

e. Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), conforme Art. 121 e 130 do 
Código de Trânsito Brasileiro; 

 
 

 
ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
7.2 .DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

a. Executar o objeto desta licitação conforme condições estipuladas no Edital e Anexos.  
b. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 

execução do contrato e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
tributos, indenizações e outras que por ventura venham a ser criadas pelo Poder Público.  

c. Responder pelos danos causados à Administração e a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, durante a execução dos serviços.  

d. Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.  
e. Ao licitante vencedor caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos 

previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
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obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com a Administração Pública.  

f. É vedado ao Licitante Vencedor subcontratar outra Empresa para execução do objeto deste 
Pregão Eletrônico. 

g. Estar devidamente organizada e registrada na Prefeitura e demais órgãos competentes. 
h. Arquivar no registro comercial todas as alterações de seus atos constitutivos ou 

estatutários.  
i. Cumprir as disposições da Legislação Federal, Estadual e Municipal a que estiver sujeita.  
j. Cumprir as disposições dos contratos coletivos de trabalhos e as demais disposições a que 

estiver sujeita.  
k. Observar itinerários e programas de horários aprovados pelo Município de União da Vitória 

– PR (Secretaria Municipal de Educação);  
l. Cumprir todas as obrigações e deveres deste regulamento e de instruções pertinentes. 
m. Manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e terceiros.  

 
7.3. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO VEÍCULO  
Os veículos utilizados no transporte além dos requisitos previstos na legislação federal, 
deverão sujeitar-se ao seguinte:  

a. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 
b. Registro como veículo de passageiros; 
c. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
d. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior 

dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
e. Cintos de segurança em número igual à lotação;  
f. Extintor de incêndio, obedecidas às normas do CONTRAN.  
g. Identificação do motorista, em local visível.  
h. Empresa deverá manter cadastro dos escolares/alunos que transporta contendo: nome da 

criança, nome dos pais, endereço residencial completo, endereço comercial do pai e mãe 
ou responsável legal; 

i. Os veículos a serem utilizados não poderão ter ano de fabricação inferior a 2001 e deverão 
ser mantidos em ótimo estado de limpeza, conservação e manutenção, em especial nos 
itens referentes à segurança. 

j. Comprovante do pagamento do seguro obrigatório do(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s) 
na prestação de serviço de transporte escolar adjudicada.  

k. Em caso de troca, o veículo substituto deverá atender a todos os requisitos exigidos e, os 
documentos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Administração para 
aprovação, antes do início do transporte com o novo veículo.  

l. Na hipótese de problemas com o veículo durante o trajeto, a empresa transportadora é 
responsável pela substituição imediata do mesmo e condução dos alunos, de forma segura 
ao seu destino, cuja situação deve ser prontamente reportada a Secretaria responsável 
para conhecimento.  

m. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 
 
 

 
ANEXO 10 - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
 
9.2 .DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

a. Executar o objeto desta licitação conforme condições estipuladas no Edital e Anexos.  
b. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 

execução do contrato e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
tributos, indenizações e outras que por ventura venham a ser criadas pelo Poder Público.  

c. Responder pelos danos causados à Administração e a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, durante a execução dos serviços.  

d. Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.  
e. Ao licitante vencedor caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos 

previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
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obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com a Administração Pública.  

f. É vedado ao Licitante Vencedor subcontratar outra Empresa para execução do objeto deste 
Pregão Eletrônico. 

g. Estar devidamente organizada e registrada na Prefeitura e demais órgãos competentes. 
h. Arquivar no registro comercial todas as alterações de seus atos constitutivos ou 

estatutários.  
i. Cumprir as disposições da Legislação Federal, Estadual e Municipal a que estiver sujeita.  
j. Cumprir as disposições dos contratos coletivos de trabalhos e as demais disposições a que 

estiver sujeita.  
k. Observar itinerários e programas de horários aprovados pelo Município de União da Vitória 

– PR (Secretaria Municipal de Educação);  
l. Cumprir todas as obrigações e deveres deste regulamento e de instruções pertinentes. 
m. Manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e terceiros.  

 
9.3. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO VEÍCULO  
Os veículos utilizados no transporte além dos requisitos previstos na legislação federal, 
deverão sujeitar-se ao seguinte:  

a. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 
b. Registro como veículo de passageiros; 
c. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
d. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior 

dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
e. Cintos de segurança em número igual à lotação;  
f. Extintor de incêndio, obedecidas às normas do CONTRAN.  
g. Identificação do motorista, em local visível.  
h. Empresa deverá manter cadastro dos escolares/alunos que transporta contendo: nome da 

criança, nome dos pais, endereço residencial completo, endereço comercial do pai e mãe 
ou responsável legal; 

i. Os veículos a serem utilizados não poderão ter ano de fabricação inferior a 2001 e deverão 
ser mantidos em ótimo estado de limpeza, conservação e manutenção, em especial nos 
itens referentes à segurança. 

j. Comprovante do pagamento do seguro obrigatório do(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s) 
na prestação de serviço de transporte escolar adjudicada.  

k. Em caso de troca, o veículo substituto deverá atender a todos os requisitos exigidos e, os 
documentos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Administração para 
aprovação, antes do início do transporte com o novo veículo.  

l. Na hipótese de problemas com o veículo durante o trajeto, a empresa transportadora é 
responsável pela substituição imediata do mesmo e condução dos alunos, de forma segura 
ao seu destino, cuja situação deve ser prontamente reportada a Secretaria responsável 
para conhecimento.  

m. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 
 

 
ANEXO 11 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
5.2. O Licitante vencedor, no decorrer da execução da presente Ata de Registro de 
Preços, obriga-se:  
5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

a. Executar o objeto desta licitação conforme condições estipuladas no Edital e Anexos.  
b. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 

execução do contrato e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
tributos, indenizações e outras que por ventura venham a ser criadas pelo Poder Público.  

c. Responder pelos danos causados à Administração e a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, durante a execução dos serviços.  

d. Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.  
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e. Ao licitante vencedor caberá assumir a responsabilidade por todos os encargos 
previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão 
nenhum vínculo empregatício com a Administração Pública.  

f. É vedado ao Licitante Vencedor subcontratar outra Empresa para execução do objeto deste 
Pregão Eletrônico. 

g. Estar devidamente organizada e registrada na Prefeitura e demais órgãos competentes. 
h. Arquivar no registro comercial todas as alterações de seus atos constitutivos ou 

estatutários.  
i. Cumprir as disposições da Legislação Federal, Estadual e Municipal a que estiver sujeita.  
j. Cumprir as disposições dos contratos coletivos de trabalhos e as demais disposições a que 

estiver sujeita.  
k. Observar itinerários e programas de horários aprovados pelo Município de União da Vitória 

– PR (Secretaria Municipal de Educação);  
l. Cumprir todas as obrigações e deveres deste regulamento e de instruções pertinentes. 
m. Manter seguro contra riscos de responsabilidade civil para passageiros e terceiros.  

 
5.3. DAS OBRIGAÇÕES QUANTO AO VEÍCULO  
Os veículos utilizados no transporte além dos requisitos previstos na legislação federal, 
deverão sujeitar-se ao seguinte:  

a. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 
b. Registro como veículo de passageiros; 
c. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
d. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior 

dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
e. Cintos de segurança em número igual à lotação;  
f. Extintor de incêndio, obedecidas às normas do CONTRAN.  
g. Identificação do motorista, em local visível.  
h. Empresa deverá manter cadastro dos escolares/alunos que transporta contendo: nome da 

criança, nome dos pais, endereço residencial completo, endereço comercial do pai e mãe 
ou responsável legal; 

i. Os veículos a serem utilizados não poderão ter ano de fabricação inferior a 2001 e deverão 
ser mantidos em ótimo estado de limpeza, conservação e manutenção, em especial nos 
itens referentes à segurança. 

j. Comprovante do pagamento do seguro obrigatório do(s) veículo(s) a ser(em) utilizado(s) 
na prestação de serviço de transporte escolar adjudicada.  

k. Em caso de troca, o veículo substituto deverá atender a todos os requisitos exigidos e, os 
documentos deverão ser encaminhados à Secretaria Municipal de Administração para 
aprovação, antes do início do transporte com o novo veículo.  

l. Na hipótese de problemas com o veículo durante o trajeto, a empresa transportadora é 
responsável pela substituição imediata do mesmo e condução dos alunos, de forma segura 
ao seu destino, cuja situação deve ser prontamente reportada a Secretaria responsável 
para conhecimento.  

m. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 
 
 
Destacamos ainda, a inclusão do ANEXO 14 - Modelo de Planilha de Custos; 
 
 

ANEXO 14 
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS 

 

 

O arquivo digital das Planilhas de Custos, ficarão disponíveis para download em formato "EXCEL" 
no sítio eletrônico da PMUVA, como anexo do Edital do presente Pregão; 
   
SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – links “LICITAÇÃO” e “TRANSPARÊNCIA”. 
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LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 
3. Da Reabertura de Prazo: 
 
Por força das alterações e com base no Art. 21, §4º, da Lei nº. 8.666/93 c/c Art. 4º Inciso “V” e 
Art. 9º da Lei nº. 10.520/2002, a data e hora da disputa ficam remarcadas conforme abaixo: 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 18h00min do dia 08/03/2018. 
 
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 09/03/2018 das 08h01min as 08h59min. 
 
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 09/03/2018 a partir das 
09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).  
 
 
Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União da 
Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, centro, telefones (42) 3521-
1262. e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 
 
As modificações/retificações do Edital, bem como o 1º Edital Retificado na íntegra estão disponíveis 
no site oficial da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR – uniaodavitoria@pr.gov.br e no 
site da Bolsa Brasileira de Mercadorias - Endereço: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br - 
Acesso identificado no link “licitações”. 
 
 

Passa vigorar o 1º Edital Retificado do Pregão Eletrônico nº 11/2018 – Processo de 
Compras nº 17/2018. 

 
 

União da Vitória – PR, 22 de fevereiro de 2018 
 

 
 

Melissa Banhuk Ribeiro 
Pregoeira 


