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EDITAL 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2016 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
INTERESSADA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE 
ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT, DURANTE O 
ANO LETIVO DE 2016.CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, com sede a Travessa 
Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT, pela sua PREGOEIRA, torna 
público para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 
10.520/2002; 8.666/93 e alterações posteriores, com os Decretos Municipais n° 
2227/2006 e alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Presencial no 
Município de Alta Floresta. 
Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro 
até ÀS 07:30 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO), DO DIA 19 
DE FEVEREIRO  DE 2016, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, na Travessa Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro na Cidade de Alta 
Floresta, Estado de Mato Grosso. Havendo a necessidade da sessão pública se 
prorrogar, a mesma se fará nos dias subseqüentes à data de abertura, sempre 
obedecendo aos horários de funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

 
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR DE 
ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT, DURANTE O 
ANO LETIVO DE 2016. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO. 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
2.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos 
previstos em Orçamento Municipal.  
 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 

 
3.1. Somente será admitida a participação neste certame de licitantes, que 
devidamente atendam as exigências do edital e seus anexos, e estejam cadastradas 
ou efetuem renovação do CRC da Prefeitura Municipal de Alta Floresta  (relação de 
documentos CRC conforme anexo V do edital). 
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3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 
controlada, coligadas ou subsidiárias entre si. 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa 
oficial ou CRC (Certidão de Registro de Cadastro) do Município, conforme o caso, 
pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 
d) Estrangeiras que não funcionarem no País. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO: 

 
4.1 No dia, hora e local designado para o recebimento dos envelopes, cada licitante 
deverão se apresentar junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio. 
4.2. O credenciamento do representante junto ao Pregoeiro precederá ao ato de 
entrega, dos envelopes contendo a proposta de preços e documentação de 
habilitação. 
4.3 CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA: 
4.3.1. O representante legal da empresa licitante participante deverá apresentar em 
mãos, os seguintes documentos: 
a) Cópia do RG e CPF (apresentado em cópia autenticada ou simples desde que 
junto esteja o original); 
b) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial;  
c) Termo de Credenciamento Assinado pelo Sócio Administrador da Empresa ou pelo 
procurador da mesma. (Modelo ANEXO IV do Edital) via original. 
 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
5.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em 
conformidade com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
preâmbulo deste edital. 
 
5.2 Declarada aberta a sessão pela Pregoeira, o representante das licitantes 
entregará os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 
licitantes. 
 
5.3 O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em 
seu exterior as seguintes informações: 
 
 



 
 
 

                                                      
 
             

Travessa Alvaro Teixeira, 050, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3112                  
 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO n. º 010/2016 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 

 
5.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO N.º 010/2016 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  

 
5.5 As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão 
adentrar na sala onde será realizado o julgamento do certame, com os referidos 
envelopes de Proposta de Preços e Habilitação devidamente lacrados até o horário 
estabelecido para inicio da sessão.  
5.6 Não será aceito que representantes legais de empresas adentrem na sala de 
julgamento do certame com envelopes de proposta e habilitação abertos.  
5.7 Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem 
como, documentos de credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de 
Apoio ao adentrar-se na sala.  
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

 
6.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou 
impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas 
devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 
representante legal da empresa licitante. 
6.2 Na proposta de Preços deverão constar: 
6.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Estadual 
(se houver), endereço completo, telefone, fax para contato, nº da conta 
corrente, agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico (e-
mail); 
6.2.2. Prazo de validade da proposta; 
6.3 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma 
por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados 
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo os itens ser fornecidos sem ônus adicionais. 
6.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno 
reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de 
participação a seguir enumeradas: 
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6.4.1 Inadimplência com fornecimento de itens junto a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 
6.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a 
modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar 
evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 
competente do Município de Alta Floresta. 
6.6 As propostas de preços também deverão ser entregues através de um arquivo 
salvo Pen Drive, CD, DVD ou Cartão de Memória em arquivo xls (Excel) 
conforme anexo I. 
6.8 As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições 
estabelecidas conforme Anexo I do edital. 
 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 
7.1 O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
7.2 Será classificada pela Pregoeira, a licitante que apresentar a proposta de 
MENOR PREÇO POR ITEM e aquelas que tenham apresentado propostas em 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 
MENOR PREÇO POR ITEM. 
7.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas 
propostas escritas. 
7.4 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus 
representantes legais. 
7.5 A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada. 
7.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua 
última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, 
para efeito de ordenação das propostas. 
7.7 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 
apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente 
a respeito. 
7.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 
Pregoeiro. 
7.9 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante 
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declarada vencedora e a ela adjudicada os itens definido no objeto deste edital e 
seus Anexos. 
7.10 Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance 
ou proposta, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido menor preço. 
7.11 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho 
e qualidade definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar lances e 
conseqüentemente persistindo a igualdade de valores será adotado de desempate 
por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, na própria sessão. 
7.12 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 

8. DA HABILITAÇÃO: 

 
8.1 Tendo sido aceitável a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições habilitatórias deverá apresentar: 
8.2. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 2, os 
documentos específicos para participação neste Pregão, devendo ser entregues 
seqüencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir celeridade na conferencia e 
exame correspondentes. 
 
I – HABILITAÇÃO JURIDICA; 
a) Cédula de Identidade e CPF autenticada de todos os sócios da empresa, do 
signatário da proposta caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma 
reconhecida em cartório em via original ou cópia autenticada com fins específicos; 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou; 
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício ou; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao 
art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
f) Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta – MT (relação de documentos para efetivação de Certificado de Registro 
Cadastral – anexo V do edital) em plena vigência. 
g) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (anexo VII do edital). 
h) Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (anexo VII 
I do edital). 
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i) Declaração, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos 
prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (anexo IX do edital). 
j) Declaração de Idoneidade (modelo anexo X do edital).  
k) Declaração de que atende os requisitos de habilitação exigidos neste edital 
(modelo anexo XI do edital).  
 
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PESSOA JURIDICA; 
 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade; 
 
III – REGULARIDADE FISCAL PESSOA JURIDICA; 
 
a) – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objetivo licitado; 
c) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de Licença 
para Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
d) – Certidão Negativa de Tributos Federais, fornecida pela Fazenda Federal, e a 
Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS e 
IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
f)- Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria 
Geral do Estado. 
g) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida 
Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal. 
h) - Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica 
Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – Justiça 
do Trabalho.  
j) – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante em 
data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame. 
j.1) – A empresa que apresentar a Certidão Simplificada da Junta 
Comercial no ato do Credenciamento (conforme item 4.3 do edital) fica 
desobrigada de apresentar a referida certidão no Envelope de Habilitação. 
 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA; 
a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação (anexo VI do edital). 
b) Cópia dos documentos dos veículos (CRLV – Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo) do exercício vigente em nome da empresa licitante. 
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c) Nos casos em que a propriedade do ceículo não estiver em nome da empresa, 
deverá apresentar, obrigatoriamente, além da cópia do Documento de veículo, 
documento que comprove a posse do veículo, a exemplo, contrato de locação. 
d) Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), dos motoristas que irão 
trabalhar nos veículos. 

e) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (anexo VII do edital). 
f) Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (anexo VII 
I do edital). 
g) Declaração, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, realizará os serviços nos prazos e/ou 
condições previstas em edital e termo de referência (anexo IX do edital). 
h) Declaração de Idoneidade (modelo anexo X do edital).  
i) Declaração de que atende os requisitos de habilitação exigidos neste edital 
(modelo anexo XI do edital).  
 
8.2 A empresa estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, o 
Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
8.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial 
ou em cópias simples, desde que apresentadas na sessão às originais para 
conferência pelo pregoeiro, sendo que estas não deverão estar no interior do 
envelope. 
 
8.3.1 As Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa cujo conteúdo não 
apresentar prazo da validade serão considerados o prazo de validade de 30 (trinta) 
dias contados a partir da data de expedição do referido documento.  
 
8.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
 
8.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado. 
 
8.6 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) 
a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) 
anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 
estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 

9. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
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9.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
 
9.2.  A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima, 
implicará da decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 e Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
 
9.3.  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação  para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa 
ou empresa de pequeno porte.  
 
9.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  
 
9.4.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
 
9.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do item 9.3, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
 
9.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 
9.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
 
9.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
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9.5. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei 
Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 
 
9.6. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de 
que trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. 
 
9.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá 
apresentar requerimento próprio para este fim. 
 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente edital. 
 
10.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
 
10.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
 
10.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando 
assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 
da Lei nº 10.520/2002 e legislação vigente. 
 
10.5. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 
detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 
lei 8.666/93. 
 
10.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal do licitante, bem como protocoladas no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   
 

11. DOS RECURSOS: 

 
11.1 Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, 
qualquer licitante, desde que presente na sessão, poderá manifestar imediata e 
motivadamente (a razão) a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões por escrito do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
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iguais números de dias, que começarão a correr do término do prazo de recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo  
 
11.3 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
11.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
11.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 
da licitação ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à 
autoridade competente para publicação do resultado da licitação. 
 
11.6. Os recursos deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal da empresa, bem como protocolados no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   

 

12. DO CONTRATO                             
 

12.1 Como condição para a celebração do contrato o licitante vencedor deverá 
manter as mesmas condições de habilitação. 
 
12.2 Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será 
aplicada à regra seguinte:  
 
12.2.1 Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da 
assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
12.2.2 O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até três 
dias úteis depois da notificação pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, ou da 
retirada do instrumento, durante a validade de sua proposta, sujeitando-se o infrator 
às sanções previstas no item 12.1.1. 
 
12.3 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos pela sua participação na licitação da qual trata este Edital, salvo se 
ratificadas as condições propostas até o vencimento desse prazo, por igual período. 
 
12.4 Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá 
est 
ar com a documentação obrigatória válida, perante a Fazenda Federal, à Seguridade 
Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
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12.5 Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular 
do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de 
classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que 
a Pregoeira examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
12.6 A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: 
 
12.6.1 Apresentar a nota fiscal para recebimento dos serviços, anexada a planilhas 
demonstrativas financeiras fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação 
responsável pela fiscalização e coordenação da CONTRATANTE. 
 
12.6.2 Executar o objeto adjudicado conforme os prazos estipulados no Contrato. 
 
12.6.3 Aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser 
resultantes de acordo entre as partes. 
 
12.7 Se a licitante vencedora não cumprir o prazo do item 11.6.2 ou recusar-se a 
realizar os serviços solicitados pelo contratante, sem justificativa formalmente aceita 
pela Senhora Prefeita Municipal de Alta Floresta, Ordenadora de Despesas do Órgão, 
decairá do direito de realizar o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades 
dispostas na seção 12 deste Edital de Pregão. 
 
12.8 Se a licitante vencedora, injustificadamente, não apresentar situação regular no 
ato da feitura da assinatura do contrato, a sessão será retomada e os demais 
licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de 
suas respectivas ofertas, observado que a Pregoeira examinará a aceitabilidade, 
quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes da 
Seção 12 deste Edital. 
 
12.8.1 Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será 
retomada, conforme item 7.12 deste Edital. 
 
12.9 A Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT se obriga, nos termos previstos 
neste Edital a: 
 
12.9.1.2 Efetuar o pagamento conforme emissão da planilha de execução dos 
serviços emitida pela Secretaria de Educação, mensalmente, após 05 (cinco) dias da 
apresentação da correspondente Nota Fiscal a entrega, por meio da Tesouraria, com 
a Fatura/Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor Competente da Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta – MT. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste 
Edital, sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § do art. 86 da Lei n º 
8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte: 
 
13.1.1 Quanto ao item 12.2.: 
 
a) atraso até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento); 
 
b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por 
cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo 
primeiro) dia de atraso. 
 
13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, 
pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o contratante poderá, 
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor adjudicado. 
 
13.3. Se a adjudicatária recusar-se a prestar o serviço injustificadamente ou se não 
apresentar situação regular no ato da prestação de serviços “transporte escolar”, 
garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
 
13.3.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: 
a) advertência verbal ou escrita. 
b) multas. 
c) declaração de inidoneidade e, 
d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei nº 
8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 

 
13.3.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas. 

 
13.3.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso na 
prestação dos serviços; 
b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a quaisquer 
das cláusulas do Contrato. 
c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do Contrato nos 
casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa. 
d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT, por prazo não superior a dois anos. 
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
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13.3.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de 
cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, 
devidamente fundamentado. 

 
13.3.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
 
13.3.6 – A multa definida na alínea “a” do item 12.3.3, será descontada de imediato 
dos pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo 
item será descontada por ocasião do último pagamento. 

 
13.3.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima 
referida, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da 
CONTRATANTE. 
 
13.4. A licitante adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco 
anos e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por igual 
período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 
 
13.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta – MT, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. 
 
13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município 
de Alta Floresta – MT. 

 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta dos recursos específicos consignados no orçamento do exercício de 2012, 
seguinte: 
 
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
05 – COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE  
PROJ/ATIV – 2.064 – MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROP. 
3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA 
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07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
05 – COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE  
PROJ/ATIV – 2.166 – MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO 
3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1. É facultado a Pregoeira ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 
 
15.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público derivado 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. 
 
15.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato. 
 
15.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 
15.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
15.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
15.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será aberta no primeiro 
dia útil de funcionamento que se seguir, obedecendo o horário previamente 
estipulado. 
 
15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT. 
 
15.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do 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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15.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança 
do futuro contrato. 
 
15.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, 
a Pregoeira, nas dependências do Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura no 
seguinte endereço: Avenida Ariosto da Riva, 3391, Centro, Município de Alta Floresta 
– MT, Edifício da Prefeitura Municipal, até dois dias úteis antes da data de abertura 
do Pregão. 
 
15.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
15.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, 
da Lei 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 2.227/2006. 
 

 
ALTA FLORESTA/MT, 03 de fevereiro de 2016. 

 
 

___________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEM 

PREGOEIRA OFICIAL 
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ANEXO I 
 (Papel Timbrado da Empresa) 

PROPOSTA DE PREÇO 
 
Licitação: Nº ........./2016 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL. Tipo: MENOR PREÇO POR 
ITEM  
Consumidor: Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT . 
Licitante:_______________________________ CNPJ.: __________________ Tel Fax: 
(__)__________ E-mail: _________________ Tel Celular: (_____)____________ 
Endereço:_________________________ 
Conta Corrente: ____________ Agência:________ Banco: ________________________ 
 
Contratação de Serviço de Transporte de Alunos da Rede de Ensino Público Municipal de Alta 
Floresta/MT, definidos da seguinte forma: 
 
Item Linha Total 

km/dia 
Valor Km 

(R$) 
Valor Total  
Linha/dia 

(R$) 
01 Linha Céu Azul “Escolas Estaduais e 

Municipais: EE Manoel Bandeira; EE Cecilia 
Meireles; EE Rui Barbosa; EE Jaime 
Verissimo de Campos; EE Ludovico da Riva 
Neto; EM Sonia Maria Faleiros (01 Ônibus) 

100 km   

02 Linha 16 “E.E. Mundo Novo” (01 Ônibus) 152 km   

03 E.M. Boa Esperança ”Linha da pantera (01 
Ônibus) 

185 km   

04 Linha Estrada da Usina Extensão da EM 
Paulo Cesar Leinin g“E.M. Bacaeri” (01 
Van) 

270 km   

05 Linha São Francisco “E.M. Rodrigues Alves” 
(01 Ônibus) 

154 km   

 
Valor Total da Proposta R$ ................. (........................................) 
 
Período de Contratação: ........... de ................... de 2016 até a data de ................. de 
.......... de 2016 obedecendo ao calendário escolar até a data limite desta contratação que 
perfazem um total de ............. (.............................) dias letivos. 
 
Validade da Proposta: Conforme Edital 
Condições de Pagamento: Conforme Edital 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

1.        INTRODUÇÃO 
1.1. A Secretaria Municipal de Educação necessita da viabilização de linhas para suprir a 

demanda do transporte escolar no município para o Ano Letivo de 2.016.  
 

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 
2.1.    A fim de atender a demanda de alunos da rede pública de ensino de Alta Floresta/MT faz-

se urgentemente necessário viabilizar linhas de transporte escolar. 
 

3. PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 
3.1. ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS: EE. MANOEL BANDEIRA, EE. CECILIA MEIRELES, EE  RUI 

BARBOSA, EE JAYME VERISSIMO DE CAMPOS, EE LUDOVICO DA RIVA NETO E EM SONIA MARIA 
FALEIRO  

                LINHA CÉU AZUL   
                QUANTIDADE: 01 ÔNIBUS 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PERCORRENDO 100 km/DIA, COM UM TOTAL ESTIMADO DE 20.000 
KILOMETROS REGISTRADOS A SEREM PERCORRIDOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, NO 
PERÍODO MATUTINO O ÔNIBUS DEVE POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 PASSAGEIROS, 
SENDO QUE CADA CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR SENTADO NO VEICULO, NÃO 
PODENDO A LOTAÇÃO DO MESMO SER EXCEDIDA. TODOS OS LUGARES DO VEICULO 
UTILIZADO NO TRANSPORTE DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTOS DE SEGURANÇA, 
DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, CUJA UTILIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA. A CERTIFICAÇÃO DOS 
MOTORISTAS E VEICULOS DEVEM ESTAR DENTRO DA LEGALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. OS ONIBUS SERÃO VISTORIADOS PERÍODICAMENTE OU QUALQUER MOMENTO 
MEDIANTE DENUNCIA DOS USUÁRIOS.  

 
Sendo 11 dias letivos em fevereiro e 22 dias letivos em março = 33 dias letivos totalizando: 
3.300 KM à R$ 6,00 KM/DIA (Valor de Referência Unitário): = R$ 19.800,00  
Totalizando 167 dias letivos entre abril a dezembro= R$ 16.700 KM à R$ 6,00 KM/DIA (Valor de 
Referência Unitário): = R$ 100.200,00 
Valor de Referência Global de no máximo ESTIMADO TOTAL DA LINHA: R$ 120.000,00 

                  
3.2. EE MUNDO NOVO - LINHA 16  

QUANTIDADE: 01 ÔNIBUS 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PERCORRENDO 152 km/DIA, COM UM TOTAL ESTIMADO DE 30.400 
KILOMETROS REGISTRADOS A SEREM PERCORRIDOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, NO 
PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, O ÔNIBUS DEVE POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 
PASSAGEIROS, SENDO QUE CADA CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR SENTADO NO 
VEICULO, NÃO PODENDO A LOTAÇÃO DO MESMO SER EXCEDIDA. TODOS OS LUGARES DO 
VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTOS DE 
SEGURANÇA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, CUJA UTILIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA. A 
CERTIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS E VEICULOS DEVEM ESTAR DENTRO DA LEGALIDADE, 
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. OS ONIBUS SERÃO VISTORIADOS PERÍODICAMENTE OU 
QUALQUER MOMENTO MEDIANTE DENUNCIA DOS USUÁRIOS.  
 

Sendo 11 dias letivos em fevereiro e 22 dias letivos em março = 33 dias letivos 
totalizando: 5.016 KM à R$ 6,00 KM/DIA (Valor de Referência Unitário): = R$ 30.096,00  
Totalizando 167 dias letivos entre abril a dezembro= R$ 25.384 KM à R$ 6,00 KM/DIA (Valor 
de Referência Unitário): = R$ 152.304,00 

Valor de Referência Global de no máximo ESTIMADO TOTAL DA LINHA: R$ 
182.400,00 

  
              3.3 EE BOA ESPERANÇA – LINHA DA PANTERA 

QUANTIDADE: 01 ÔNIBUS 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PERCORRENDO 185 km/DIA, COM UM TOTAL ESTIMADO DE 37.000 
KILOMETROS REGISTRADOS A SEREM PERCORRIDOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, NO 
PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO, O ÔNIBUS DEVE POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 
PASSAGEIROS, SENDO QUE CADA CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR SENTADO NO 
VEICULO, NÃO PODENDO A LOTAÇÃO DO MESMO SER EXCEDIDA. TODOS OS LUGARES DO 
VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTOS DE 
SEGURANÇA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS, CUJA UTILIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA. A 
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CERTIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS E VEICULOS DEVEM ESTAR DENTRO DA LEGALIDADE, 
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. OS ONIBUS SERÃO VISTORIADOS PERÍODICAMENTE OU 
QUALQUER MOMENTO MEDIANTE DENUNCIA DOS USUÁRIOS.  

   
Sendo 11 dias letivos em fevereiro e 22 dias letivos em março = 33 dias letivos 

totalizando: 6.105 KM à R$ 6,00 KM/DIA (Valor de Referência Unitário): = R$ 36.630,00  
Totalizando 167 dias letivos entre abril a dezembro= R$ 30.895 KM à R$ 6,00 KM/DIA (Valor 
de Referência Unitário): = R$ 185.370,00 
Valor de Referência Global de no máximo ESTIMADO TOTAL DA LINHA: R$ 222.000,00 

       
       3.4. EE GUIMARÃES ROSA - LINHA SÃO FRANCISCO 

QUANTIDADE: 01 ÔNIBUS 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PERCORRENDO 154 km/DIA, COM UM TOTAL ESTIMADO DE 30.800 
KILOMETROS REGISTRADOS A SEREM PERCORRIDOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, NO 
PERÍODO MATUTINO. O ÔNIBUS DEVE POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 PASSAGEIROS, 
SENDO QUE CADA CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR SENTADO NO VEICULO, NÃO 
PODENDO A LOTAÇÃO DO MESMO SER EXCEDIDA. TODOS OS LUGARES DO VEICULO UTILIZADO 
NO TRANSPORTE DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTOS DE SEGURANÇA, DEVIDAMENTE 
HOMOLOGADOS, CUJA UTILIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA. A CERTIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS E 
VEICULOS DEVEM ESTAR DENTRO DA LEGALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. OS 
ONIBUS SERÃO VISTORIADOS PERÍODICAMENTE OU QUALQUER MOMENTO MEDIANTE 
DENUNCIA DOS USUÁRIOS. 
 

Sendo 11 dias letivos em fevereiro e 22 dias letivos em março = 33 dias letivos 
totalizando: 5.082 KM à R$ 6,00 KM/DIA (Valor de Referência Unitário): = R$ 30.492,00  
Totalizando 167 dias letivos entre abril a dezembro= R$ 25.718 KM à R$ 6,00 KM/DIA (Valor 
de Referência Unitário): = R$ 154.308,00 
Valor de Referência Global de no máximo ESTIMADO TOTAL DA LINHA: R$ 184.800,00 

         
      3.5.– EM FAZENDA BACAERI - ESTRADA DA USINA – EXTENSÃO DA PAULO CESAR LEINIG -  

QUANTIDADE: 01 VAM 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PERCORRENDO 270 km/DIA, COM UM TOTAL ESTIMADO DE 42.000 
KILOMETROS REGISTRADOS A SEREM PERCORRIDOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2016, NO 
PERÍODO MATUTINO. O ÔNIBUS DEVE POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 PASSAGEIROS, 
SENDO QUE CADA CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR SENTADO NO VEICULO, NÃO 
PODENDO A LOTAÇÃO DO MESMO SER EXCEDIDA. TODOS OS LUGARES DO VEICULO UTILIZADO 
NO TRANSPORTE DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTOS DE SEGURANÇA, DEVIDAMENTE 
HOMOLOGADOS, CUJA UTILIZAÇÃO É OBRIGATÓRIA. A CERTIFICAÇÃO DOS MOTORISTAS E 
VEICULOS DEVEM ESTAR DENTRO DA LEGALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. OS 
ONIBUS SERÃO VISTORIADOS PERÍODICAMENTE OU QUALQUER MOMENTO MEDIANTE 
DENUNCIA DOS USUÁRIOS. 
 

Sendo 11 dias letivos em fevereiro e 22 dias letivos em março = 33 dias letivos 
totalizando: 8.910 KM à R$ 5,00 KM/DIA (Valor de Referência Unitário): = R$ 44.550,00 
Totalizando 167 dias letivos entre abril a dezembro= R$ 45.090 KM à R$ 5,00 KM/DIA (Valor 
de Referência Unitário): = R$ 225.450,00  

Valor de Referência Global de no máximo ESTIMADO TOTAL DA LINHA: R$ 270.000,00 
      
  

4.VALOR DE REFERÊNCIA 
 

4.1. Valor de Referência Global de no máximo ESTIMADO DE TODAS AS LINHAS:  
R$ 979.200,00 
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4.2 Dotação Orçamentárias: 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Dotação: Proj/Ativ 2.166 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR –CONVÊNIO ESTADO  
Despesa: 371 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   
Fonte do Recurso: 0022 

Recurso: Banco 1177-0 - C/C 11.032-9  
VALOR: R$ 817.632,00 

Dotação: Proj/Ativ 2.064 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR –RECURSOS PRÓPRIOS  
Despesa: 369 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica   
Fonte do Recurso: 0001 

Recurso: Banco 1177-0 - C/C 1303-X 
VALOR: R$ 161.568,00  

5.PRAZO 

5.1. O serviço deve ter início em 22 de fevereiro de 2016 a 23 de dezembro de 2016, 
totalizando 200 dias letivos.  

 

6.METODOLOGIA 

6.1.    Menor preço unitário. 
 

7.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

    7.1  Os serviços deverão ser prestados conforme edital. 
     7.2 Obrigatoriedades quanto ao veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes 
requisitos: 

Registro como veículo de passageiros; 
Pintura de faixa lateral na cor amarela, como quarenta centímetros de altura, à meia altura, em toda a 

extensão das partes laterais da carroceria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em 
caso de veículo de carroceria na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; 

Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 
Lanternas de luz branca, fosca ou amarela disposta nas extremidades da parte superior dianteira e 

lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira; 
Seguro mínimo por passageiro; 
Veículos com data de fabricação não inferior à 1997; 
Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 

7.3. Obrigatoriedades quanto ao condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os 
seguintes requisitos: 

a) Ter idade superior a vinte e um anos; 
b) Ser habilitado na categoria “D” ou “E”; 
c) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações 

médias durante os últimos doze meses; 
d) Ser aprovado em curso de capacitação de condutores de veículos de transporte coletivo de 

passageiros.                                                                   
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ANEXO III  
 

(papel timbrado da empresa) 
  
  
PREGÃO Nº _____/________  
 
 
  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

   
           Através do presente, credenciamos o (a) 
Sr.(a)........................................., portador(a) do RG n.º..........................e do CPF 
n.º.............................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Alta 
Floresta – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão n.º ___/_____, na 
qualidade de representante  legal,  outorgando-lhe  poderes  para  pronunciar-se  
em  nome  da empresa........................................,  bem  como  formular  
propostas,  ofertar  lances  verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame.  
  

................., ......... de ...................   de 2016. 
  
  
 
 

_______________________________ 
Diretor ou Representante Legal 

 
  
  
 
 
 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO IV  
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER CRC 
PESSOA JURÍDICA  

 
 Contrato social da empresa em vigor; 

 Telefone para contato; 

 Alvará de funcionamento – ano atual; 

 Inscrição no CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica) – situação ativa; 

 Certidão negativa de tributos municipais e da divida ativa municipal; 

 Certidão negativa de débitos da receita federal e divida ativa federal 

(conjunta); 

 Certidão de regularidade do FGTS 

 Conta bancária – pessoa jurídica (banco - agencia/cidade-conta corrente); 

 

 

Observação: Os documentos relativos à efetivação do CRC poderão ser 

encaminhados ao departamento de protocolo do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – 

MT, em cópia simples ou enviados através do e-mail crclicitaaf@hotmail.com. O 

certificado de registrado cadastral somente terá validade enquanto todas as certidões 

nele constantes estiverem validas. Quanto a disponibilização do certificado de 

registrado cadastral, o departamento de licitações realizara os procedimentos em 

conformidade com a lei federal nº 8.666/1993, sendo que, o CRC poderá somente 

ser retirado no Departamento de Licitação. As empresas obrigam-se a apresentar 

todos os documentos relacionados acima, sendo que, a ausência de quaisquer dos 

documentos acima acarretará no indeferimento do cadastro. A análise dos 

documentos para possível confecção de crc será efetuada no prazo de até 

48 (quarenta e oito) horas a partir do protocolo ou data de recebimento 

via e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crclicitaaf@hotmail.com
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ANEXO V 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 
 
 
 

    A (empresa emitente) 
__________________________________ localizada à ____________________, com 
Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº ______________atesta para 
os devidos fins que a Empresa ________________________________________ com 
Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº ______________, com sede 
na _______________________, fornece/forneceu os produtos/serviços relacionados 
neste procedimento licitatório, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na 
contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone. 
 
 
 
 

Local e Data 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica 

emitente deste atestado e sua assinatura) 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

DECLARAÇÃO 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, 
que: 

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com 
redação determinada pela lei 9.854/1999. 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 

 
 
 
 
 



 
 
 

                                                      
 
             

Travessa Alvaro Teixeira, 050, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3112                  
 

ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________ DECLARO, sob as penas da lei que:  

 
 
Que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de 
todas as informações e das condições estabelecidas no 
presente edital, bem como concordo com todos os itens 
estabelcidos no referido edital. 
 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, dia /mês/ano 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do 
art. 299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no 
edital e termo de referência.  

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA)  

 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista 
inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por 
órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal.  

  
  

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO X 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ....................  
LICITAÇÃO N° ...............................  

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Atende todos os requisitos de habilitação contidos no referido 
procedimento licitatório.  

  
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA (Carimbo 
com CNPJ da empresa) 
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ANEXO XI 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº........./2016 
 

“TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL  FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT E A 
EMPRESA______________”. 

 
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no 
CGC/MF sob o n.º 15.023.906/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, o Sr. ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta cidade de Alta Floresta – MT, portador da Cédula de Identidade nº 
38036688 SESP/PR e CPF nº 086.491.288-90, doravante denominado de 
CONTRATANTE, e a Empresa __________________, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 
__.___.___/____-__, e Inscrição Estadual sob nº _________, estabelecida a Rua 
_____, ___, Bairro ______, representada neste ato por seu Diretor 
___________________, brasileiro, ______, _____, portador do RG nº 
___________________ e do CPF nº ___.___.___-__, residente à Rua ______, nº 
___, em ______, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente Contrato nos termos do Edital de Pregão Presencial nº ...../2016, mediante 
as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – Contratação de Serviço de Transporte de Alunos da Rede de Ensino Público 

Municipal de Alta Floresta assim definidos: 
1.2  
Número de linhas itinerárias: (----) (---------) distribuídas conforme anexo. 
Espécies de Veículos: .............................................................. 
Valor do Quilometro por Linha R$ ------(-------), km rodado  
Número de veículos por linha no mínimo 01 (um), conforme anexo   
Itinerários: roteiro conforme anexo. 
 
1.2 Período de Contratação: de ............ de ............ até a data de ......... de 
............. de 2016 obedecendo ao calendário escolar até a data limite desta 
contratação que perfazem um total de ...........(...................) dias letivos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE 
FORNECIMENTO 
 
2.1 – O regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço global, nos 
termos do artigo 6º, VIII, “a” da Lei nº 8.666/93. 
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2.2 – Os serviços serão realizados de forma parcelada e contínua, conforme a 
emissão das planilhas demonstrativas financeiras fornecidas pela Secretaria Municipal 
de Educação responsável pela fiscalização e coordenação da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
3.1 – O valor global do referido Contrato é de R$................... 
(...............................). 

 
3.2 – O pagamento mensal será realizado de acordo com o relatório 

mensal que indicará a quilometragem percorrida no mês, que será pago ao preço de 
R$ .......(.....................), por km rodado para ônibus e R$ ............ (.....................) 
para van. 

 
3.3 – O Relatório mensal que constatar aumento ou redução da quilometragem 
percorrida implicará no aumento ou redução do pagamento. 

3.4 – Será considerado para efeito do relatório/planilha mensal, as transferências, 
e/ou mudanças de endereço, quebra de ônibus, paralisações das aulas, vias 
interditadas, e outras situações que impliquem na alteração do trajeto a ser 
percorrido. 

3.5 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, após 05 (cinco) dias da 
apresentação da correspondente Nota Fiscal; 

3.6 – Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 
(trinta) dias. 

 
3.7 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por 

eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamentos se houver 
acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
4.1 – As etapas de fornecimento, de conclusão e de entrega do objeto estão 
condicionadas às emissões das planilhas financeiras emitidas pela Secretaria 
Municipal de Educação por parte da CONTRANTE.  

 
4.2 – Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver 

impedimentos que paralisem ou restrinjam o normal cumprimento do calendário 
escolar decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atestados 
e reconhecidos pela CONTRATANTE. 

 
4.3 – Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação 

referentes aos prazos parciais serão encaminhados por escrito um dia após o evento 
enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados por 
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escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com justificação 
circunstanciada. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 
         
5.1 – As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Dotação 
Orçamentária: 
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
05 – COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE  
PROJ/ATIV – 2.064 – MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROP. 
3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA 
 
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
05 – COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE  
PROJ/ATIV – 2.166 – MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO 
3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA: 

 
a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo 

estabelecido, os serviços sejam realizados inteiramente; 
 
b) observar, no desenvolvimento dos trabalhos, as leis, os 

regulamentos, as posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas 
técnicas específicas; 

 
e) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o 

necessário licenciamento dos serviços; 
 

d) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, 
encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes a prestação de 
serviços; 

e) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto do presente instrumento até 25% (vinte cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, observado o art. 65 da 
Lei nº 8.666/93. 

 
f) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas 

Fiscais, acompanhadas das respectivas planilhas financeiras devidamente assinadas 
pela Secretaria municipal de Educação responsável da CONTRATANTE. 

 
g) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos 

correspondentes aos produtos já fornecidos. 
h) Manter os veículos, documentações e profissionais qualificados 

dentro das normas técnicas estabelecidas pelas legislações pertinentes. 
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6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes: 

 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de 

inadimplemento das obrigações da CONTRATADA; 
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos 

em lei; 
c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas 

na forma da Lei e do presente Contrato; 
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço 

e as cláusulas contratuais deste instrumento; 
e) fiscalizar a forma de realização da prestação de serviços por 

intermédio do servidor responsável; 
f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e do presente 

instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante 
a execução do Contrato; 

g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo 
estipulado no Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas 
planilhas financeiras fornecidas pela Secretaria municipal de Educação de cada 
período, já devidamente atestadas pela mesma que será responsável pela 
fiscalização; 

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial do 
objeto ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste Contrato; 

i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução 
do Contrato, após a sua conclusão e entrega final. 

j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas 
Fiscais de cada parcela, quando for o caso; 

  k) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

  l) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no 
inciso I do artigo 79 da referida Lei. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES 

DAS MULTAS 
 7.1 – As penalidades contratuais aplicáveis são: 

a) advertência verbal ou escrita. 
b) multas. 
c) declaração de inidoneidade e, 

d) suspensão do direito de licitar e contratar de acordo com o Capítulo IV, da Lei 
nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores. 

 
7.2 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras 
sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais ou 
condições técnicas estabelecidas. 

 
7.3 – As multas e as demais penalidades previstas são as seguintes: 
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a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de 
atraso na prestação dos serviços; 

b) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por 
infração a quaisquer das cláusulas do Contrato. 

c) 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão 
do Contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa. 

d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos 
de contratar com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT, por prazo não superior 
a dois anos. 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do 
infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

f) perda da garantia contratual, quando for o caso. 
 

7.4 – De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de 
cinco dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, 
devidamente fundamentado. 

 
7.5 – As multas previstas no item anterior são independentes e serão aplicadas 
cumulativamente. 
7.6 – A multa definida na alínea “a” do item 7.3, será descontada de imediato dos 
pagamentos das parcelas devidas e a multa prevista na alínea “b” do mesmo item 
será descontada por ocasião do último pagamento. 

 
7.7 – A CONTRATADA não incorrerá na multa prevista na alínea “b” acima referida, 
na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou de responsabilidade da 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

 
8.1 – A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, 
independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, 
se: 

a) a CONTRATADA não iniciar os trabalhos dentro do prazo na 
"ORDEM DE FORNECIMENTO" ou interrompê-los sem justificativa prévia aceita pela 
CONTRATANTE. 

b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder 
o presente Contrato, no todo ou em parte. 

d) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE 
relativamente à forma de prestação de serviços prestados nos prazos de horário e 
dias. 

e) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou 
cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato; 
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f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou 
obrigações prevista neste Contrato ou dele decorrente; 

g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção 
V da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 

 
8.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

 
8.3 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da 
exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e 
demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes conseqüências: 

 
a) execução da garantia contratual, para ressarcimento da 

Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidas. 
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos 

prejuízos causados à Administração. 
 

8.4. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos 
artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO 
 
9.1 – O presente Contrato está vinculado em todos os seus termos, ao Edital de 
Pregão Presencial nº .............../2016 e respectivos anexos, bem como à proposta de 
preços vencedora. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS 
CASOS OMISSOS 

 
10.1 – Aplica-se a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente Contrato e 
em especial aos seus casos omissos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

 
11.1 – A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

 
12.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida por servidor credenciado 
pela Secretaria Municipal de Educação, independentemente de qualquer outra 
supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser 
determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. 
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12.2 – A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz, a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou 
contratados. 

 
12.3 – Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em geral, 
qualquer entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitos por 
escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer 
alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 

 
12.4 – Da (s) decisão (ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à 
CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS 
SERVIÇOS 

 
13.1 – Os relatórios mensais de execução dos serviços fornecidos pela contratada 
serão recebidos por servidor responsável pela coordenação e credenciado pela 
Secretaria Municipal de Educação por cada mês de serviços executados, tendo em 
anexo ordem de fornecimento emitida pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
14.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de quantidades ou 
especificações dos serviços se houve motivo justificado e fundamentado com a 
necessária antecedência. 

 
14.2 – A CONTRATADA somente poderá subcontratar a execução dos serviços com a 
prévia concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente 
responsável, perante a CONTRATANTE, pelos serviços prestados ela subcontratada e, 
ainda, pelas conseqüências dos fatos e atos a ela imputáveis. 

 
14.3 – As prorrogações de prazo de execução de etapas de execução dos serviços 
serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.4 – As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 
da Lei acima referida. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

15.1 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Alta Floresta - MT, com recusa 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
15.2 – E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADA, 
mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em três vias de igual valor 
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e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas testemunhas idôneas e 
civilmente capazes. 
 
 

Alta Floresta – MT, ---- de -------- de 2016.          
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
EMPRESA: 
Nome: 
Sócio Diretor (proprietário) 
CONTRATADA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
Assinatura:                   Assinatura: 
Nome:                    Nome: 
R.G. nº                    R.G. nº 
C.P.F. nº           C.P.F. nº 
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