ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
PROCESSO LICITATÓRIO N° 014/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018
EDITAL
1 – DO PREÂMBULO
1.1. O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, ESTADO DE MATO GROSSO, por
meio de seu pregoeiro oficial e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 056/SAD/2018, de
02.04.2018, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL,
ATENDENDO A DEMANDA ESCOLAR NO ÂMBITO MUNICIPAL/ESTADUAL PARA
O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ABAIXO DESCRITO, NO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - MT, mediante as condições estabelecidas no
presente instrumento convocatório e seus anexos, que se subordinam às normas gerais das Leis nº
10.520/02 e nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 no Decreto Municipal nº. 077/2009 suas
alterações e no que couber.
Data da abertura da sessão pública: 15 de Junho de 2018.
Credenciamento: das 8h30 às 09h (horário oficial de Brasília)
Abertura das Propostas: 09h (horário oficial de Brasília)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
Endereço: Avenida 14 de Setembro, s/n, Centro, Santa Cruz do Xingu/MT.
Tipo de Licitação: Menor Preço por Item
Os Envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO serão recebidos pelo Pregoeiro
em Sessão Pública marcada para o dia, hora e endereço supracitados.
2 – DO OBJETO
2.1 - O presente Pregão Presencial tem por Objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
RESIDENTES NA ZONA RURAL, ATENDENDO A DEMANDA ESCOLAR NO ÂMBITO
MUNICIPAL/ESTADUAL PARA O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO
ABAIXO DESCRITO, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - MT, de acordo
com as especificações descritas no presente Edital e seus anexos.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste certame as empresas interessadas, que atenderem a todas as
exigências deste edital e de seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado;
3.2. Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente certame deverão
trazer a documentação original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório ou pelo
Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio desta Prefeitura Municipal;
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3.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis;
3.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras;
3.2.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio reservam-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
3.3. O representante do licitante deverá comprovar, na sessão pública, a existência dos
necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame;
3.3.1. Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar
documento que comprove tal condição;
3.3.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
através de procuração particular, ou Termo de Credenciamento, estabelecendo poderes para
representar o licitante, expressamente quanto à formulação de lances verbais e à prática de
todos os demais atos inerentes ao pregão.
3.4. Os primeiros trinta minutos do horário para abertura das propostas serão dedicados para
credenciamento das empresas licitantes, só podendo ser credenciadas aquelas que já estiverem
presentes no momento da abertura da sessão pública;
3.5. Os prazos de validade dos documentos apresentados serão aqueles constantes de cada
documento ou os estabelecidos em lei;
3.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.6.1. Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
3.6.2. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.6.3. Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
3.6.4. Sociedades Cooperativas.
4 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
4.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que
não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão apontando
de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. Sendo que as
petições deverão ser protocolizadas, devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social e
telefone para contato), junto ao Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal
de Santa Cruz do Xingu - MT.
4.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e,
caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização deste
certame;
4.3. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá ser assegurada
contraditória e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02
legislação vigente.
4.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, realização
de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de (dois) a 03 (três)
anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.
5 – DO CREDENCIAMENTO
5.1. No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão credenciar-se
perante o Pregoeiro, comprovando possuir poderes para formulação de propostas e para prática de
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todos os demais atos relativos a este pregão, identificando-se exibindo a Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente. O licitante deverá apresentar os documentos relativos ao
credenciamento, durante a reunião de abertura do envelope “Proposta de Preços”.
5.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular desde que original, neste último caso, com firma
reconhecida em Cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para
formulação de ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações,
desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame. O credenciamento
far-se-á por procuração através de instrumento público ou particular, em original ou cópia
autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do ANEXO I.
5.3. Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, deverá apresentar cópia autenticada do
respectivo ato constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus poderes.
5.4. O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva cédula de
identidade ou documento equivalente, em separado dos envelopes “PROPOSTA” e
“HABILITAÇÃO”.
5.5. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação
ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e
responder pelo licitante durante os trabalhos.
5.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.
5.7. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao processo
licitatório.
6 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES.
6.1. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante entregará os dois
envelopes não transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os documentos
de habilitação, independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir desse momento, a
participação de novos licitantes.
6.2. O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ter expresso, em seu exterior, as seguintes
informações:
Envelope nº. 01 – Proposta de Preços
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT
Pregão Presencial nº. ..../2018
Data e hora da abertura: ...../..../2018
....... : ..... HORAS
Razão Social: .......................................................................................
Endereço completo da licitante ........................................................
CNPJ....................................... INSC. EST............................................
6.3. O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as
seguintes informações:
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Envelope nº. 02 – Documentos de Habilitação
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT
Pregão Presencial nº. ..../2018
Data e hora da abertura: ...../..../2018
....... : ..... HORAS
Razão Social: .......................................................................................
Endereço completo da licitante ........................................................
CNPJ....................................... INSC. EST............................................
6.4. As propostas deverão ser geradas preferencialmente por meio do sistema
MEDIADOR, que será fornecido aos participantes pelo Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT, sendo que estas deverão ser entregues em papel
meio físico (devidamente assinadas) bem como por meio digital em CD (arquivo a ser gerado
pelo sistema MEDIADOR).
6.5. Em havendo utilizado o sistema MEDIADOR, caso as empresas participantes não
consigam apresentar o CD com o arquivo referente à proposta de preços no dia da abertura
das propostas, o mesmo poderá ser entregue em até 48 horas após a data de abertura das
propostas de preços, com os devidos valores atualizados.
6.6. A presente ferramenta (sistema MEDIADOR ) trata-se apenas de um facilitador para
tornar o procedimento de apuração da licitação mais rápida e dinâmica.
7 – DO ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA
7.1. O Envelope Nº. 01 – Proposta deverá conter a Proposta de preço do licitante.
7.1.1. A proposta deverá ser apresentada datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, conforme especificações do edital, contendo o
seguinte:
7.1.1.1. Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
7.1.1.2. Número do Pregão;
7.1.1.3. Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações
deste Edital;
7.1.1.4. Preço unitário e total, por item e valor global, em moeda corrente nacional, em
algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos,
além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento
do objeto da presente licitação;
7.2. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
7.3. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
7.4. O valor será fixo e irreajustável até a vigência do presente instrumento, ressalvado o disposto
na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8666/93.
7.5. Nos preços deverão estar inclusos todos os custos incidentes sobre o objeto, inclusive,
tributos, fretes e seguros.7.6. Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar
formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a
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procedência do pedido.
8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. O julgamento das propostas será objetivo, pelo tipo de licitação menor preço, de acordo com o
critério de menor lance ofertado, observadas todas suas demais condições estabelecidas neste
edital e seus anexos, na forma da lei.
8.2. O empate entre dois, ou mais, licitantes ocorrerá somente quando houver igualdade de preço
entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate.
8.2.1. Neste caso, o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão
do presente Pregão.
8.3. No dia e horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro fará a abertura da sessão, recebendo
primeiramente da empresa interessada, ou de seu representante, o documento para
credenciamento, conforme modelo constante do ANEXO I, fora dos envelopes de proposta e
habilitação;
8.4. Não será admitida a atuação de um representante para duas ou mais empresas;
8.5. Terminada a fase de credenciamento, o Pregoeiro passará para a abertura dos envelopes de
propostas de preços, com a finalidade de verificar se as propostas estão em conformidade com as
exigências estabelecidas neste Edital, desclassificando aquelas que se encontrarem em
desconformidade ou incompatíveis;
8.6. Após a análise das propostas pelo Pregoeiro e membros da equipe de apoio, os participantes,
através de seus representantes, darão visto em todas as propostas apresentadas;
8.7. Em seguida, passar-se-á à oferta de lances verbais, em valores sucessivos e decrescentes para
o objeto a ser adquirido, considerando-se o menor preço;
8.8. Poderão ofertar lances às licitantes detentoras das propostas classificadas com preços até 10%
(dez por cento) superiores ao preço do autor da oferta mais baixa, até a proclamação do vencedor;
8.9. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas anteriormente, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
8.10. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor. Dos lances ofertados não caberá retratação;
8.11. A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro importará
na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pela licitante;
8.12. Durante a etapa de lances verbais, o Pregoeiro monitorará os preços ofertados, de modo a
desclassificar propostas inexequíveis ou com preço excessivo;
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8.13. Encerrada a fase de lance, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando a sua
habilitação ou inabilitação;
8.14. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a
habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital, sendo vedada a
inclusão posterior de informações ou documentos que deveriam constar originariamente da
proposta ou da documentação de habilitação.
9 – ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
9.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via, em envelope fechado
identificado com o nº 02, devendo constar à documentação a seguir listada:
9.2. Habilitação Jurídica:
9.2.1. Cédula de identidade e CPF do(s) sócio(s);
9.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
9.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
9.2.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
9.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis lucrativos, acompanhada de prova
de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;
9.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
9.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
9.3.2. Certidão conjunta de Dívida Ativa da União e Regularidade de Tributos Federais, inclusive
quanto as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991;
9.3.3. Certidão de Regularidade de Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio
tributário da licitante;
9.3.4. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND), específica para participar de licitações,
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante;
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9.3.5. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
9.3.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br);
9.3.6.1. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva
com efeitos de Negativa.
9.4. Qualificação Econômico-Financeira
9.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis devidamente, registrado em órgão competentes, assim apresentados:
I- Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima):
a) publicados em Diário Oficial; ou
b) publicados em jornal de grande circulação; ou
c) por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a) Balanço Patrimonial registrado acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.
III. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 e LC nº
147/2014.
a) Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: Balanço Patrimonial registrado
acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente.
IV. Sociedade criada no exercício em curso:
a) Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio dos licitantes ou órgão equivalente.
V. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD,
consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº
1420/2013 da RFB e alterações, apresentarão documentos extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped na seguinte forma:
a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de Escrituração
Digital – Sped, nos termos do decreto 8.683/2016, desde que não haja indeferimento ou
solicitação de providências;
b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped;
c) Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped.
9.4.1.1. O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar assinados
pelos administradores das empresas constante do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e por
Contador legalmente habilitado;
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9.4.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para recebimento das
propostas, se outro prazo não constar do documento.
9.5. Outros Documentos
9.5.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, na
forma do artigo 32, § 2º, da Lei n. 8.666/93, conforme ANEXO III do presente Edital;
a) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC nº 123/2006
e Lei Municipal n° 240/2009, possuir alguma restrição na documentação referente à
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a
LC nº 123/2006 e Lei Municipal n° 240/2009 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente
com os documentos de habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das
situações do § 4º do art. 3º da LC nº 123/2006.
9.5.2. Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos (inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal), conforme ANEXO II do presente Edital.
9.6 – Disposições Gerais da Habilitação
9.6.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos itens
7.1 a 9.5.2.
9.6.1.1. O licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não cumpri-los, será
inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no Item 16 deste Edital.
9.7. Constituem motivos para inabilitação do licitante:
9.7.1. a não apresentação da documentação exigida para habilitação;
9.7.2. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
9.7.3. a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referente à filial;
9.7.4. a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de
certidão;
9.7.5. o não cumprimento dos requisitos de habilitação.
9.8. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, excepcionalmente, pelo pregoeiro ou
um dos membros da equipe de apoio, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda,
extraída via internet.
9.8.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
9.8.2. Os documentos poderão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados
seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.
9.9. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente
inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar
123/2006 e na Lei Municipal n° 240/2009.
9.10. Poderá o Pregoeiro declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação
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e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover
diligência para dirimir a dúvida.
9.11. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro
considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.
9.12. Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, no entanto, a Administração
poderá reter os documentos dos demais licitantes quando estes se manifestarem sobre a intenção
de interpor recursos administrativos ou desde que esses estejam implicados na questão.
9.13. 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 um a cinco anos, se o documento é
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da
penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
9.14. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante – 1º
classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.15. Se a oferta do 1º (e, dependendo o caso, do 2º), classificado(s) não for aceitável ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subseqüente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de
classificação, e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante (duas, conforme o caso)
que atenda(m) ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto do certame.
10. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
10.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e da Lei
Municipal n° 240 de 09/11/2009, 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.
10.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, 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.
10.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 10.1.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 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.
10.3. Será assegurada, 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, conforme LC nº 123/2006 e
Lei Municipal n° 240/2009.
10.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
10.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar
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proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
10.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 10.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipótese do subitem 10.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
10.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 10.3, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
10.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.5. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a LC
nº 123/2006 e Lei Municipal n° 240/2009 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os
documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º
do art. 3º do dispositivo supracitado.
10.6. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos
pela Lei Complementar n. 123/2006 deverá apresentar:
10.6.1. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente
certificando a situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP
(IN/DNRC nº 103/2007).
11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
11.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra - razões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
11.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
11.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
11.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.6. A adjudicação será feita pelo valor total dos itens licitados.
12 - DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO E OBRIGAÇÃO DAS PARTES.
12.1. Caberá a Contratada:
12.1.1. O objeto desta licitação será prestado conforme necessidade da Secretaria de Educação,
após e conforme solicitação, em até 03 (três) dias após o pedido feito pela Secretaria Municipal de
Educação;
12.1.2. A despesa referente à prestação de serviços desta licitação vai correr por conta da
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Contratada, bem como as despesas de seguros, transporte, tributo, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento;
12.1.3. O contrato administrativo terá validade até o dia 31 de dezembro do corrente ano.
12.2. Caberá ao Contratante;
12.2.2. Receber e conferir o objeto;
12.2.3. Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
12.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO.
13.1. O objeto da presente licitação deverá ser executado após a assinatura do contrato, de acordo
com as necessidades da Secretaria de Educação, mediante acompanhamento de um responsável
designado pela autoridade competente.
13.1.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação
ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
13.2. Em sendo detectado vícios ou defeitos, o contratado será notificado para corrigi-los no prazo
estipulado pela Secretaria de Educação.
13.3. A notificação interromperá o prazo de recebimento, passando a contar a partir da nova
execução do objeto.
13.4. A notificação ao contratado sobre vícios ou defeitos será realizada pela pessoa, comissão ou
chefia da unidade responsável pelo recebimento dos serviços.
14 – DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor Contábil, e
findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de pagamento pelo
financeiro até o 15º dia útil do mês subsequente.
14.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na tesouraria
da Prefeitura.
14.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
14.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
14.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos seguintes documentos:
14.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
14.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
14.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede da
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licitante vencedora;
14.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
15 – DAS FONTES DE RECURSOS
15.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste instrumento, correrão por conta do
Tesouro Municipal ou de convenio específicos:
15.2 Dotações Orçamentárias:
0165 - 06.002.12.361.0015.2020.339039.000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
0178 - 06.002.12.361.0015.2097.339039.000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e do futuro
contrato sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa
moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o
valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.
16.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir
com o Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas
previstas.
16.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
16.2.1. advertência por escrito;
16.2.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 2 (dois) anos;
16.2.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
16.3. Serão publicadas no Jornal Oficial dos Municípios, Diário Oficial da União e Diário
Oficial de Contas TCE/MT as sanções administrativas previstas nesta seção, e inclusive a
reabilitação perante a Administração Pública.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas do pregão que, depois de lidas e aprovadas, serão
assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;
17.1.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.
17.1.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.
17.2. A licitante deverá examinar nitidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos,
pois a simples apresentação da PROPOSTA COMERCIAL e da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO submete o licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de
transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita
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alegação de desconhecimento de qualquer pormenor;
17.2.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, prevalecerão às
disposições do primeiro.
17.3. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu reserva a si, o direito de revogar a presente
licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício irreparável ou
ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA COMERCIAL, desqualificar qualquer licitante ou
desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade
financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou
ressarcimento de qualquer natureza;
17.4. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
17.5. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
17.5.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos poderão ser solicitados,
preferencialmente, através de expediente protocolado, dirigido ao pregoeiro deste órgão, sito à
Avenida 14 de Setembro, s/nº, Centro, Santa Cruz do Xingu/MT, em horário comercial, de
segunda a sexta-feira.
17.6. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste Edital, a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu declarará desclassificada convidando a segunda
classificada, e assim sucessivamente, nas condições do Primeiro convocado, inclusive quanto ao
preço, ou, conforme o caso, revogar a licitação.
17.7. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta
deverá à licitante, independente de comunicação formal da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do
Xingu, por igual período, sua proposta comercial, sob pena de ser declarada desistente do feito
licitatório;
17.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitadas à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
17.9. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas
serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
17.10. O resultado do presente certame será divulgado com a publicação no Jornal Oficial dos
Municípios, Diário Oficial da União e Diário Oficial de Contas TCE/MT.
17.11. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão,
sendo que a petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital.
17.12. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
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17.13. Quaisquer informações sobre a presente licitação que se fizerem necessárias serão prestadas
pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio até o 1º (primeiro) dia útil que anteceda a data fixada para
a abertura da sessão pública do presente Pregão, no horário de 7h30 minutos às 11h30 minutos na
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu, através do telefone (66) 3594-1304, pelo e-mail
scxlicitacao@gmail.com
e
pelo
site
http://sic.tce.mt.gov.br/123/assunto/listaPublicacao/id_assunto/927/id_assunto_item/3839
17.14. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados à luz da Lei nº 10.520/02 e Lei nº
8.666/93, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios Gerais de Direito.
17.15. São partes integrantes deste Edital:
18.1.1. Anexo I – Termo de Credenciamento;
18.1.2. Anexo II – Declaração do Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º
da Constituição Federal, que não emprega menor;
18.1.3. Anexo III – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente da
Habilitação;
18.1.4. Anexo IV – Declaração para Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
18.1.5. Anexo V – Termo de Referência;
18.1.6. Anexo VI - Mapa das Linhas/Rotas;
18.1.7. Anexo VII – Minuta do Contrato.
Santa Cruz do Xingu-MT, 30 de Maio de 2018.

______________________________
Astor Albrecht
Pregoeiro
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018

TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, sediada na ________________________ (endereço completo), por
meio do presente Termo, credencia o Sr. (nome completo) ______________________, inscrito no
CPF sob o nº _______________________ e portador da Carteira de Identidade RG nº
________________, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz
do Xingu/MT, sob a modalidade PREGÃO, de nº 011/2018, na forma PRESENCIAL, na
qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome desta
empresa, podendo se manifestar, formular e rubricar propostas, ofertar lances, renunciar direitos,
interpor e desistir de recursos, assinar atas, ofertar lances, enfim praticar todos e quaisquer atos
necessários e inerentes ao certame.
Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de ________de 2018.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
Prezado Licitante,
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes de Habilitação e
Proposta de preços, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento
de Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver assinado a
credencial.
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar ao pregoeiro a cópia simples da cédula de
identidade do representante designado.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, sediada na _______________________ (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da
Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de _______de 2018.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
SUPERVENIENTES DA HABILITAÇÃO
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, sediada na _______________________ (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei e em conformidade com o Art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93,
que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação
para este certame licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, sob
a modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, de nº 011/2018.

Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de ________de 2018.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME E EPP
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) _______________________________________________, inscrita no
CNPJ sob o nº

_________________________________________________, sediada na

____________________________________ (endereço completo), para fim de participação no
certame licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, sob a
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, sob o nº 011/2018, declara, sob as pena e em
conformidade com a Lei Complementar nº 123, de 14 de junho de 2006, que é
______________________________________________________ (Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte).

Santa Cruz do Xingu/MT, ____ de ________de 2018

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018
TERMO DE REFERÊNCIA
LICITAÇÃO / MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018

TIPO DE LICITAÇÃO/AVALIAÇÃO

MENOR PREÇO POR ITEM

DADOS DO SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU – MT.
LOCALIZAÇÃO:
Av. 14 de Setembro, s/n°, Centro, Santa Cruz do Xingu – MT.
FONE: (66) 3594-1000 ou (66) 3594-1057
1. OBJETO
1.1. Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA
RURAL,
ATENDENDO
A
DEMANDA
ESCOLAR
NO
ÂMBITO
MUNICIPAL/ESTADUAL PARA O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO
ABAIXO DESCRITO, NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - MT, de acordo
com as especificações descritas no presente Edital e seus anexos.
Item
01

Código

Linha

29627

Serviço de transporte escolar de alunos da Fazenda
Serrana/Serrinha, rumo divisa do município/Faz.
Esperança.
Período MATUTINO.
Veículo de no mínimo 08 passageiros.

Instituição
MUNICIPIO

Km/ano
18.120 km

Descrição:
Linha Exclusiva: ITEM 01: Km/dia 151 estimado, num total de 120 dias letivos.
Saída da Fazenda Serrana às 05h00min, passando pelas Fazendas Serrinha, Piti, Marajó, Goiás, Volta
Grande e Esperança. com chegada às 06:30min, totalizando 75,5 km. Após o término das aulas, às
11h30min retorna pelo mesmo caminho, também num total de 75,5 km perfazendo esse percurso uma vez
por dia, chegando ao ponto de origem da rota aproximadamente às 13h00mim, conforme mapa anexo.
Serviço de transporte escolar de alunos da Fazenda
Soelí, Projeto II,
02
29630
ESTADO
13.800 km
Período: NOTURNO.
Veículo de no mínimo 08 passageiros.
Descrição:
Linha Exclusiva: ITEM 04: Km/dia 115 estimado, num total de 120 dias letivos.
Saída da Fazenda Soelí às 16h00min, passando pela Fazenda Rancho Santo Antônio, Bacuri, rumo a Escola
Estadual Santa Cruz, com chegada às 18h 15min, totalizando 57,5 km. Após o término das aulas, as
22h30min retorna pelo mesmo caminho, também num total de 57,5 perfazendo esse percurso uma vez por
dia, chegando ao ponto de origem da rota aproximadamente às 00h00mim, conforme mapa anexo.
Serviço de transporte escolar de alunos do
03
29638
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Assentamento Santa Clara.
Período MATUTINO.
Veículo de no mínimo 25 passageiros.

MUNICIPIO

8.160 km

Descrição:
Linha Exclusiva: ITEM 09: Km/dia 136 estimado, num total de 60 dias letivos
Saída da Escola Municipal Maria Conceição Pereira, às 5:00h00min, passando pelo sitio Luciano, Olices,
Cicero, Preto, Nascimento, Deusimar, Alzira, Geneci, Rempel, Francisco, Pajé, Gordo, Guina, Nicácio, e
Mineiro perfazendo sua rota, retornando à Escola Municipal Maria Conceição Pereira, com chegada às
7:00h15min, totalizando 68 km. Após o término das aulas, as 11h30min retorna pelo mesmo caminho,
também num total de 68 Km, perfazendo esse percurso uma vez por dia, chegando ao ponto de origem da
rota aproximadamente às 13:h00mim, conforme mapa anexo.
Serviço de transporte escolar de alunos do
Assentamento Santa Clara.
04
29639
ESTADO
16.560 km
Período NOTURNO.
Veículo de no mínimo 15 passageiros.
Descrição:
Linha Exclusiva: ITEM 10: Km/dia 138 estimado, num total de 120 dias letivos
Saída da Extensão da Escola Estadual Santa Cruz, às 17:00h00min, passando pelo sitio Três Meninas,
Luciano, Olices, Deusimar, Delmiro, Edimar, Gordo, Elma, Eronaldo, Levi, Toti, Matos, Wilson e
Rosileide perfazendo sua rota, retornando à Extensão da Escola Estadual Santa Cruz, com chegada às
18:h15min, totalizando 69 km. Após o término das aulas, as 22;h30min retorna pelo mesmo caminho,
também num total de 69 Km, perfazendo esse percurso uma vez por dia, chegando ao ponto de origem da
rota aproximadamente às 12:h00mim, conforme mapa anexo.

2. PLANILHA DE ROTAS:
2.1. Quilômetro rodado:
2.2. As características de cada objeto a serem contratados para cada uma das Linhas deverão
obedecer às exigências transcritas na planilha de cada uma das Linhas a serem Licitadas.
2.3. A contratante através da Secretaria Municipal de Educação de Santa Cruz do Xingu/MT terá
livre acesso aos veículos contratados para inspeção. As visitas nas Linhas periodicamente pelos
fiscais e o Secretário Municipal de Educação serão feitas no veículo contratado juntamente com os
alunos, quando transportados.
2.4. Obrigatoriamente, as empresas contratadas deverão prestar informações através de relatório
modelo da Secretaria Municipal de Educação, até o dia 05 do mês seguinte juntamente com a
Nota Fiscal. O não cumprimento sujeitará o contratado ao pagamento de multa. Havendo
reincidência poderá haver a critério da contratante rescisão unilateral de contrato.
2.5. As linhas sofrerão variações para maior ou menor de acordo com a demanda de alunos
das regiões. A quilometragem prevista constitui uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei.
2.6. As quantidades de alunos também podem variar, para mais ou para menos, caso isto ocorra
será negociado com o licitante vencedor a substituição do veículo.
2.7. As linhas também podem ser extintas, caso o Município adquira ônibus.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. No município de Santa Cruz do Xingu, Estado de Mato Grosso, os alunos residentes na zona
rural, necessitam e utilizam o transporte escolar, cabendo então ao Município esta
responsabilidade nos termos da Lei. Para desenvolver o transporte escolar rural, é necessário que
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se disponha de veículos e motoristas, sendo que a municipalidade não dispõe de frota e de
motoristas em seu quadro na quantidade necessária para o total atendimento. Desse modo, faz-se
indispensável a atual contratação, posto que os veículos a serem contratados serão
disponibilizados, de forma exclusiva, para que o transporte escolar rural seja executado. Para
tanto, estimou-se a necessidade de contratação de veículos de transporte de passageiros a serem
especificados conforme planilha anexa de rotas e linhas.
4. FORMA DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor Contábil, e
findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de pagamento pelo
financeiro até o 15º dia útil do mês subsequente.
4.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de depósito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na tesouraria
da Prefeitura.
4.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
4.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
4.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos seguintes documentos:
4.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
4.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
4.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede da
licitante vencedora;
4.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
4.6. A contratante deduzirá, por ocasião de cada pagamento, os impostos ou taxas que for da sua
competência reter, nos termos da respectiva legislação.
5. DA FISCALIZAÇÃO
5.1. Os serviços serão rigorosamente fiscalizados por servidor designado pela Secretaria Municipal
de Educação.
6. DOS VEÍCULOS
6.1. Em caso de qualquer avaria nos veículos, a Contratada deverá responsabilizar-se,
substituindo-os, de modo a evitar a interrupção dos serviços do Transporte, daquela
ROTA/LINHA.
6.2. A Contratada fica obrigada a manter os veículos, equipamentos e materiais necessários ao
bom desempenho da Prestação dos Serviços devem estar em perfeitas condições de limpeza, uso e
manutenção necessárias à execução dos serviços.
6.3. Os veículos deverão estar disponíveis para execução dos serviços após 15 (quinze) dias a
comunicação formal da Secretária Municipal de Educação, sendo que os serviços serão executados
nos dias, hora e locais que serão previamente estabelecidos, podendo haver alterações dos
mesmos, desde que haja necessidade e de comum acordo.
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6.4. No caso de eventuais defeitos mecânicos apresentados pelo veículo, deverá a empresa
providenciar imediatamente a sua recuperação e, simultaneamente, efetuar a substituição por outro
veículo, idêntico ou em melhores condições de uso, enquanto perdurar o impedimento do outro.
6.5. Os veículos deverão conter todos os equipamentos de segurança e especificações do
CONTRAN, e estar com documentação regular. Os veículos deverão receber por parte da
contratada identificação visual em sua parte externa, e ainda, deverá ser conduzido por
motoristas profissionais, devidamente habilitados e qualificados para exercer tal função, nos
termos dos artigos 136 a 138 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e da Resolução
Nº. 168, de 14/12/2004 – CONTRAN.
7. DOS CONDUTORES
7.1. Os condutores deverão possuir CNH com categoria mínima “D”, ter idade superior a 21 (vinte
e um) anos, bem como as condições estabelecidas no Capítulo XIII do Código de Trânsito
Brasileiro. Os condutores devem ser capacitados, educados, higiênicos, dinâmicos, ter boa
apresentação, ter iniciativa e agilidade no trabalho a ser executado, atender com presteza às
solicitações e ter responsabilidade com as atividades desenvolvidas.
7.2. Toda e qualquer ausência no local de trabalho deverá ser suprida por outro profissional que
atenda aos requisitos técnicos exigidos no prazo de uma hora do horário definido para início dos
trabalhos.
8. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS
8.1. Os serviços serão prestados nos dias letivos previstos no calendário escolar, homologado pela
Secretaria Municipal de Educação.
8.2. O motorista deverá zelar para que os alunos permaneçam sentados, priorizando a capacidade
do veículo e usem corretamente o cinto de segurança.
8.3. O motorista deverá zelar para que os alunos embarquem e desembarquem do veículo nos
locais indicados no contrato, zelando pela segurança dos mesmos.
8.4. O motorista deverá manter a porta do veículo fechada, durante todo o percurso.
8.5. O motorista deverá comunicar à Unidade Escolar e a Secretaria Municipal de Educação, de
imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique durante a execução dos
serviços.
8.6. A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e de posse do
condutor.
8.7. A licitante vencedora apresentará até o dia 05 do mês subsequente ao da prestação do
serviço, Relatório detalhado dos serviços prestados, contendo: datas, períodos, quilômetros
rodados, e demais informações que se fizerem necessárias, e devidamente aprovado pelo
Secretário Municipal de Educação.
8.7. O preço apresentado pela empresa deverá incluir todos os custos relacionados com a
remuneração dos motoristas: combustível, lubrificantes, peças, equipamentos e todos os demais
custos diretos e indiretos.
9. EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
Habilitação/Qualificação

Documento

Exigência
Sim

Habilitação Jurídica

Art. 28, II, da LLC

x
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Regularidade Fiscal e Trabalhista
Qualificação Técnica
Qualificação Econômico-Financeira

Cumprimento do disposto no art. 7,
XXXIII, CF/88.

Art. 29 da LLC
Garantia
Índices
Certidão de falência
Capital ou Patrimônio
Líquido
Declaração

x
x
x
x
x
x
x

10. PENALIDADES
10.1. O contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas
penalidades administrativas no art. 86 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02.
10.1.1. A multa moratória, quando cabível, será de ordem de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o
limite de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
10.1.2. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 0,5% (meio
por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
10.2. A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas:
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa:
10.2.1. Advertência por escrito;
10.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 2 (dois) anos;
10.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
11. REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS
11.1. Os preços são irreajustáveis, todavia, após a apresentação da proposta, em razão de
ocorrência de fatos imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente comprovados, o preço
poderá ser revisto, para mais ou para menos.
11.2. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: combustíveis, manutenção,
seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel
cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da empresa contratada.
12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
12.1. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
12.2. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento.
12.3. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
do fornecimento, fixando prazo para sua correção.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
13.1. A contratada responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a jornada de
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trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia nos relacionamentos entre colegas,
passageiros e com os servidores da Secretaria Municipal de Educação.
13.2. Assistirá a contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da contratada e solicitar sua
substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas funções e com as
normas estabelecidas, obrigando-se está a respeitar e acatar as decisões da contratante.
13.3. Em caso de substituição de veículo ou motorista, a contratada obriga-se a informar e remeter
a Secretaria Municipal de Educação, os documentos acima, referentes ao novo veículo a ser
utilizado e o novo motorista contratado.
13.4. A contratada obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas, de forma
a manter a segurança dos passageiros, quanto aos níveis de velocidade nas vias e ruas, acatando as
reclamações levadas ao seu conhecimento, ocasião em que tomará as providências necessárias
para a regularização da situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações.
13.5. A contratada obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas após a constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela
contratante, providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação do translado
interrompido.
13.6. Todo pessoal e veículo locado pela contratada para realização dos serviços deverão
apresentar-se a cada início e término dos trabalhos, no local determinado pela contratante, sendo
expressamente proibida a permanência dos mesmos em locais indevidos e incompatíveis às suas
atividades.
13.7. A contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendose responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação
ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante.
13.8. A contratada manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
13.9. Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante,
sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas
aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho,
desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo
à contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza.
13.10. A licitante vencedora não poderá transportar alunos fora do horário das aulas para qualquer
outra atividade sem autorização da Secretaria Municipal de Educação, por escrito, que se
manifestará no caso de projetos e programas onde houver atividades em contra turno.
13.11. Em qualquer hipótese, o Município não assumirá a responsabilidade acidentária, nem
responsabilidade por qualquer dano causado pelo veículo lotado e respectivo motorista, bem como
demais passageiros.
13.12. Demonstrar o vínculo empregatício com todos os profissionais por ela contratados,
mediante cópia da CTPS e manter atualizadas as Carteiras de Trabalho dos empregos;
13.13. Apresentar, sempre que solicitado pela Administração, os comprovantes de pagamentos de
recolhimento dos encargos sociais;
14. DO CONTRATO
14.10. Por ocasião da assinatura do Contrato, a contratada deverá apresentar cópia dos seguintes
documentos:
a) Certificados de propriedade dos veículos destinados ao atendimento do objeto licitado;
b) Relação dos nomes completos de cada motorista;
c) Documentos dos motoristas:
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- Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” ou superior;
d) Comprovação de situação regular referente ao Licenciamento e Seguro Obrigatório
(DPVAT) dos veículos;
e) Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
f) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
g) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede da
licitante vencedora;
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
14.11. Antes da assinatura do contrato a licitante deverá apresentar o veículo para a Secretaria
Municipal de Educação para vistoria e emissão de laudo de aprovação, e assim depois de aprovado
será emitido a Ordem de Serviço;
15. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, EM TERMOS
DE ECONOMICIDADE
15.1. A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à prestação de serviços em
questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas do ramo,
mediamente regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante
certamente será o de MENOR PREÇO POR ITEM. Assim mediante tal critério e/ou parâmetro,
necessariamente a Administração obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que
dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao objeto ofertado pela empresa,
cuja escolha recairá naquela que cotar o menor preço.
16. DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
16.1. Ficam designados os seguintes membros para promover o pregão presencial, de acordo com
a Portaria nº. 056/SAD/2018 de 02 de Abril de 2018.
ASTOR ALBRECHT – PREGOEIRO
LEANDRA LÚCIA LINK COSTA – 1ª MEMBRO OFICIAL
EDELSON JOSÉ BARRETO – 1ª MEMBRO SUBSTITUTO

Santa Cruz do Xingu - MT, 30 de Maio de 2018.

_________________________________
ROBES LUIS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação
Decreto Municipal nº 011/2018
CPF: 762.353.941-87
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018

MAPA DAS LINHAS/ROTAS
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018
MINUTA DO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU/MT, Pessoa Jurídica de Direito Público
Municipal, com sede administrativa à Avenida 14 de setembro, s/nº, Centro, nesta cidade, inscrita
no C.N.P.J. sob n° 04.178.518/0001-70, neste ato representado por seu Prefeito, o senhor Marcos
de Sá Fernandes da Silva, brasileiro, casado, residente à Rua Marcelino Simão da Silva, s/n°,
centro, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n° 0978393-8 SJ/MT e CPF sob o n°
921.471.271-91, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a
empresa................................................, inscrita no CNPJ sob o número .............................,
estabelecido(a) à.................., nº .........., Bairro ................, no Município de ........................,
representado(a) neste ato pelo(a) Senhor(a) ....................................., portador(a) do RG nº
.......................... e do CPF n° ............................, residente e domiciliado(a) à......................,
n°................, Bairro .................., cidade de ..............................., doravante denominado de
CONTRATADA,resolvem celebrar a presente Contratação nos termos do Pregão Presencial nº
011/2018, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL,
ATENDENDO A DEMANDA ESCOLAR NO ÂMBITO MUNICIPAL/ESTADUAL PARA
O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ABAIXO DESCRITO, NO
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - MT, de acordo com as especificações descritas
no presente Edital e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para adquirir o objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório na modalidade
Pregão nº 011/2018, na forma Presencial, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e
alterações posteriores e Decreto Municipal nº. 077/2009, no que couber, conforme autorização da
Autoridade Competente, Prefeito Municipal Marcos de Sá Fernandes da Silva.
2.2. Fica o presente vinculado ao Pregão n°. 011/2018, por força da Lei nº 8.666/93 e demais
alterações vigentes e a prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como
às disposições do Processo n°. 014/2018, além das obrigações assumidas na proposta firmada pelo
Contratado e dirigida ao Contratante, contendo o valor dos serviços a serem executados que,
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que
não o contrariem.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
3.1 - Este Contrato vigorará a partir do dia ____ de ________ de 2018 até o dia ____ de ____de
2018
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CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS POR ITEM
4.1. Pela execução do objeto do presente contrato, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu,
fica contratado preço global de R$ _______ (_____), referente ao item 01, R$ ______ (_____),
referente ao item 02, R$ _______(_____), referente ao item 03, R$ _______(_____), referente ao
item 04, R$ _______(_____), referente ao item 05, R$ ______(_____), referente ao item 06, R$
_______(_____), totalizando o valor de R$ __________ (__________) no qual será pago caso o
serviço venha a ser executado na sua totalidade.
4.2. A Contratada ficará obrigada a aceitar os aumentos e supressões, a qualquer época, tendo em
vista que as quantidades estimadas poderão sofrer alterações no decorrer do exercício, respeitandose o exposto no artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
4.3. O valor contrato será fixo e irreajustável até a vigência do presente instrumento, ressalvado o
disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93.
4.4. As quantidades constantes acima representam apenas estimativas efetuadas pelo Município, o
qual não estará obrigado a pagar as referidas quantidades, podendo demandar quantidades
menores, sem que a licitante vencedora detentora do Contrato possa pleitear qualquer custo.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A contratada responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a jornada de
trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia nos relacionamentos entre colegas,
passageiros e com os servidores da Secretaria Municipal de Educação.
5.2. Assistirá a contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da contratada e solicitar sua
substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas funções e com as
normas estabelecidas, obrigando-se está a respeitar e acatar as decisões da contratante.
5.3. Em caso de substituição de veículo ou motorista, a contratada obriga-se a informar e remeter a
Secretaria Municipal de Educação, os documentos acima, referentes ao novo veículo a ser
utilizado e o novo motorista contratado.
5.4. A contratada obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas, de forma a
manter a segurança dos passageiros, quanto aos níveis de velocidade nas vias e ruas, acatando as
reclamações levadas ao seu conhecimento, ocasião em que tomará as providências necessárias
para a regularização da situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações.
5.5. A contratada obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas após a constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela
contratante, providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação do translado
interrompido.
5.6. Todo pessoal e veículo locado pela contratada para realização dos serviços deverão
apresentar-se a cada início e término dos trabalhos, no local determinado pela contratante, sendo
expressamente proibida a permanência dos mesmos em locais indevidos e incompatíveis às suas
atividades.
5.7. A contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se
responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou
omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante.
5.8. A contratada manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
5.9. Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante,
sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas
aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho,
desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo
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à contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza.
5.10. A contratada não poderá transportar alunos fora do horário das aulas para qualquer outra
atividade sem autorização da Secretaria Municipal de Educação, por escrito, que se manifestará no
caso de projetos e programas onde houver atividades em contra turno.
5.11. Obrigatoriamente, a empresa contratada deverá prestar informações através de relatório
modelo da Secretaria Municipal de Educação, até o dia 05 do mês seguinte juntamente com a
Nota Fiscal. O não cumprimento sujeitará a contratada ao pagamento de multa. Havendo
reincidência poderá haver a critério da contratante rescisão unilateral de contrato.
5.12. As linhas sofrerão variações para maior ou menor de acordo com a demanda de alunos
das regiões. A quilometragem prevista constitui uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei.
5.13. Em qualquer hipótese, o Município não assumirá a responsabilidade acidentária, nem
responsabilidade por qualquer dano causado pelo veículo lotado e respectivo motorista, bem como
demais passageiros.
5.14. Apresentação do veículo junto a Secretaria competente para vistoria antes da assinatura do
contrato e sempre que emitido a Ordem de Serviço, antes do início da execução do serviço;
5.15. Apresentar, sempre que solicitado pela Administração, os comprovantes de pagamentos de
recolhimento dos encargos sociais;
5.16. O contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo
Aditivo específico, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25
% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o Parágrafo
Primeiro do art.65 da lei nº. 8.666/93.
5.17. Demonstrar o vínculo empregatício com todos os profissionais por ela contratados, mediante
cópia da CTPS e manter atualizadas as Carteiras de Trabalho dos empregos;
5.18. Por ocasião da assinatura do Contrato, a contratada deverá apresentar cópia dos seguintes
documentos:
a) Certificados de propriedade dos veículos destinados ao atendimento do objeto licitado;
b) Relação dos nomes completos de cada motorista;
c) Documentos dos motoristas:
- Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D” ou superior;
d) Comprovação de situação regular referente ao Licenciamento e Seguro Obrigatório (DPVAT)
dos veículos.
e) Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
f) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
g) Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede da
licitante vencedora;
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
6.2. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste Instrumento.
6.3. Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação as finalidades de interesse público,
sendo respeitados sempre os direitos do CONTRATADO;
6.4. Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8666/93.
6.5. Fiscalizar toda a Execução da Prestação do Serviço, durante todo o período de duração do
Contrato;
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6.6. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato;
6.7. Alterar unilateralmente o contrato quando houver modificação do objeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
6.8. Quando necessárias à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa do seu objeto;
6.9. Cumprir fielmente todas as cláusulas avençadas e as normas desta lei, respondendo pela
inexecução total ou parcial do serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias, contados da convocação formal
da adjudicatária;
7.2. A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado, desde
que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito por este
Município;
7.3. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77 e
78 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações;
7.4. A critério deste Município, o contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis,
tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compra, dentre outros, nos
termos do artigo 62 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor Contábil, e
findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de pagamento pelo
financeiro até o 15º dia útil do mês subsequente.
8.2. A nota Fiscal deverá vir obrigatoriamente acompanhada de relatório no qual deve constar a
quilometragem rodado por dia, bem como o percurso percorrido. O relatório deverá
obrigatoriamente apresentar a assinatura do Proprietário da Empresa bem como da(o) Secretaria(o)
Municipal de Educação.
8.3. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de depósito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na tesouraria
da Prefeitura.
8.4. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
8.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
8.6. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos seguintes documentos:
8.6.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
8.6.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
8.6.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede da
licitante vencedora;
8.6.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL
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9.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações:
9.1.1. Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e neste
Contrato;
9.1.2. Quando o contratado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos incisos
de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
9.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato;
9.1.4. Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
9.1.5. Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital, sujeita à
contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória de 0,5%
(meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado,
consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.
10.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o
Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
10.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa:
10.2.1.advertência por escrito;
10.2.2.suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 2 (dois) anos;
10.2.3.declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação,
perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
10.3. Serão publicadas no Diário Oficial da União, Diário Oficial de Contas TCE/MT e Jornal
Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas
nesta seção, e inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste instrumento, correrão por conta do
Tesouro Municipal ou de convenio específico.
11.2. Dotações Orçamentárias:
0165 - 06.002.12.361.0015.2020.339039.000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
- Fonte 101
0178 - 06.002.12.361.0015.2097.339039.000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
- Fonte 122
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
12.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Contrato;
12.1.2. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as
normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;
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12.1.3. Vinculam-se a este Contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o
Edital de Pregão Presencial nº 011/2018, seus anexos e a proposta da contratada;
12.1.4. É vedado caucionar ou utilizar a presente licitação para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.
12.2. O Contratante não assume quaisquer ônus quanto ao vínculo empregatício, previdenciário ou
assistenciais com o Contratado, ou de pessoal à serviço do Contratado, durante todo o período de
duração do Contrato.
12.3. O Contratado ficará sujeito à responsabilidade civil ou criminalmente caso a mesma não
venha a cumprir o objeto do presente contrato, bem como as condições estabelecidas neste
instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº. 8.666/1993.
12.4. Ocorrendo, eventualmente, necessidade de se reparar, corrigir, remover ou reconstituir, no
total ou em parte, o objeto do Contrato, essas correções são de responsabilidade do Contratado,
nos termos do art. 69, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO
13.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Santa Cruz do Xingu/MT
providenciará, caso necessário, a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, Diário
Oficial de Contas TCE/MT, Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso,
conforme Lei nº 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
14.1. As partes contratantes elegem o foro de Vila Rica - MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para um só efeito legal.
Santa Cruz do Xingu/MT, ____ de ________de 2018.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO
XINGU/MT
MARCOS DE SÁ FERNANDES DA
SILVA
Prefeito Municipal

NOME DO RESPONSÁVEL
NOME DA EMPRESA
CNPJ
CONTRATADA

Testemunhas:

............................................
Nome / Cargo
CPF: .....................................

............................................
Nome / Cargo
CPF: .....................................

Av. 14 de Setembro - S/N – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT - CEP: 78664-000, Fone: (66) 3594-1304
E-mail: scxlicitacao@gmail.com

ADM: 2017-2020

