
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/PMBR/2021 

O Município de Balneário Rincão – SC, torna público para conhecimento dos interessados, que o Edital de  Pregão 

Presencial Nº. 080/PMBR/2021, que tem como objeto: Registro de Preços para futuras contratações de serviços, sob 

demanda, de fretamento eventual de pessoas com ônibus no âmbito municipal, intermunicipal e interestadual do Município 

de Balneário Rincão/SC., conforme especificações do (Anexo I – Termo de Referencia do edital), para cumprimento da Lei 

Nº. 304/2017, fica retificado os itens abaixo especificados referentes a apresentação dos documentos do item 7.1.6. 

da Qualificação Técnica:  

Onde se lê:  

7.1.6. Qualificação Técnica:  

7.1.6.1. Copia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento dos Veículos, comprovando a propriedade 

do(s) veículo(s) em nome da empresa licitante ou Caso os ônibus não estejam em nome da licitante, será admitida a 

apresentação de documento em nome de terceiro, acompanhado de contrato de compra e venda em nome do licitante, 

ou de locação do mesmo.  

7.1.6.2. Copia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas com categoria conforme as 

normas de transito (D), a serem empregados nos serviços de transporte de passageiros, em conformidade com o art. 

138 do Código de Trânsito Brasileiro – Lei Federal Nº. 9.503/1997.  

7.1.6.3. Comprovante de Curso de Transporte de Passageiros dos motoristas, dentro do prazo de validade.  

7.1.6.4. Declaração de que submete à fiscalização da Prefeitura Municipal de Balneário Rincão, no que diz 

respeito ao comportamento dos motoristas, situação dos veículos e demais itens pertinentes aos serviços e de que os 

veículos atendem as exigências do Código de Trânsito Brasileiro. 

7.1.6.5. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Sede da Comarca do motorista que irá realizar o 

transporte, juntamente com o comprovante de residência dos mesmos; 

7.1.6.6. Certidão do Deter e ANTT. 

Leia-se: 

7.1.6. Qualificação Técnica:  

7.1.6.1. Copia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento dos Veículos, comprovando a propriedade 

do(s) veículo(s) em nome da empresa licitante ou Caso os ônibus não estejam em nome da licitante, será admitida a 

apresentação de documento em nome de terceiro, acompanhado de contrato de compra e venda em nome do licitante, 

ou de locação do mesmo.  

7.1.6.2. Copia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas com categoria conforme as 

normas de transito (D), a serem empregados nos serviços de transporte de passageiros, em conformidade com o art. 

138 do Código de Trânsito Brasileiro – Lei Federal Nº. 9.503/1997.  

7.1.6.3. Comprovante de Curso de Transporte de Passageiros dos motoristas, dentro do prazo de validade.  

7.1.6.4. Declaração de que submete à fiscalização da Prefeitura Municipal de Balneário Rincão, no que diz 

respeito ao comportamento dos motoristas, situação dos veículos e demais itens pertinentes aos serviços e de que os 

veículos atendem as exigências do Código de Trânsito Brasileiro. 

7.1.6.5. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Sede da Comarca do motorista que irá realizar o 

transporte, juntamente com o comprovante de residência dos mesmos; 

7.1.6.6. Certidão do Deter e ANTT. 

7.1.6.7. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, para as quais a proponente tenha prestado serviços de características semelhantes às do 

objeto desta licitação, comprovando boa qualidade dos serviços prestados. 

Atenção 

Obs: As empresas vencedoras da licitação deverão, no prazo máximo de 03 (três) dias, após a licitação, 

apresentar seus veículos na Secretaria de Educação e Assistência Social para vistoria. Os licitantes deverão 

apresentar os documentação de habilitação técnica solicitados no Item 7.1.6 subitens 7.1.6.1 a 7.1.6.6, após a 

vistoria a Secretaria de Educação, encaminhará ao setor de Licitações a Declaração de Vistoria, juntamente 

com a habilitação técnica, para que posteriormente o processo seja homologado e a empresa licitante 

contratada.   

Feita a retificação do Edital, fica prorrogado para as 14h00min (quatorze) horas do dia 19 (dezenove) do mês de 

outubro do ano de dois mil e vinte e um (19/10/2021 as 14h00min), a abertura do certame com o 

recebimento/protocolo dos envelopes (Habilitação e Proposta) até às 13h45 do destacado dia, por interesse público e 

conveniência administrativa, conforme previsto na Lei Nº. 8.666/93. Feita a retificação e a prorrogação acima, ficam 

todos interessados notificados para os fins legais e de direito.  

Balneário Rincão, 04 de outubro de 2021. 

GISELE P. FERREIRA 

PREGOEIRA 

 

 


