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Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
Razão Social: ___________________________________________________________________________________________ 

CNPJ nº _________________________________________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________________________ 

Cidade: _____________________________________ Estado: _______________ CEP:_____________________________ 

Telefone: _______________________________________________________ Fax: __________________________________ 

Pessoa para contado: _________________________________________________________________________________ 

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.                                      

   

 

Local:_____________________, _____ de _____________ de 2016. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Nome Completo: _____________________________ RG: _______________________ 

 

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste e essa empresa, 

solicitamos à Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações por meio do 

email: licitacaorosario@hotmail.com . 

O não preenchimento do recibo exime a COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÕES da 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº  001/2016 
 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA 
ATENDER O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE/MT  
 
 
 
 

DATA DO JULGAMENTO: 04/02/2016 
HORÁRIO: 09:30 HORAS 
 
 
 
 
Entrega dos Envelopes: Até as 09:30 horas, do dia 04/02/2016. 
Edital Completo: Afixado no endereço da Prefeitura Municipala e pelo e-mail: 
licitacaorosario@hotmail.com. Abertura dos envelopes : Às 09:30 horas,  do dia  04 de 
Fevereiro de 2016, no endereço acima. 
 
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 18 de  julho de 2001/2016, Decreto federal nº 
7.892/2014 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 ( com alterações da Lei 8883/94 e da 
Lei nº 9.648/98) 
    
 

ROSARIO OESTE – MT, 25 de Janeiro de 2016. 
 
 
 
 

Eziéle Regina B. de Santana 
Pregoeira Oficial  
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Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 
  

1. PREÂMBULO 
 
  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, através de sua  
pregoeira oficial, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR LINHA, mediante as condições estabelecidas no 
presente instrumento convocatório e seus anexos, que se subordinam às normas gerais da Lei n°s. 
10.520/02, 8.666/93, 123/06 e suas alterações  
 
Data: 04/02/2016 
Credenciamento: 09:00 até as 09:30 horas; 
Recebimento dos Envelopes: 09:30 horas 
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, situada na Avenida Otávio Costa, s/n, bairro 
Santo Antonio, Rosário Oeste/MT. 
 
Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, ela será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente ao ora fixado. 
 
Os Envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO serão recebidos pela Pregoeira em Sessão 
Pública marcada para o dia, hora e endereço supracitados. 

 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 
2.1. O Objeto da presente licitação é o Registro de Preço para Futura e Eventual Prestação de 

Serviços de Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública da Ensino Público conforme Mapa em anexo;  
 

3 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

3.1. - Os serviços serão prestados nos dias e horários determinados pela Secretaria Municipal de 
Educação, conforme orientações emanadas da CONTRATANTE e respectivo Calendário Escolar; 

3.2 - A referida prestação de serviços será suspensa durante as férias escolares, suspendendo, 
conseqüentemente, o numerário correspondente à contraprestação dos serviços. 

3.3 - O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de 3 (três) dias contados da 
data da notificação, sujeitando-se o infrator às sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 
 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
4.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas interessadas, que atenderem a todas as exigências 

deste edital e de seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 
4.2. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão trazer a 

documentação original OU fotocópias das mesmas autenticadas por cartório ou por membro da equipe de 
pregão desta Prefeitura; 

4.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis. 
4.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 
4.2.3. A pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. 
4.3. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada documento 

ou estabelecidos em lei. 
4.3.1. Nos casos omissos, a pregoeira considerará como prazo de validade aceitável o de 90 

(noventa) dias, contados da data de sua emissão. 
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4.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

4.4.1. Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
4.4.2. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
4.4.3. 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 registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que o praticou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
4.4.5. Sociedades Cooperativas. 

4.5. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da licitante, 
de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a pregoeira 
do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 
 

4.5.1. Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de 
fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame. 

4.6. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante: 
4.6.1. Estar ciente das condições da licitação; 
4.6.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 
4.6.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro; 
4.6.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em contabilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação. 
 

 

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
5.1. 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 Licitação e Contrato desta Prefeitura. 

5.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios, se, 
caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada para a realização do certame; 

5.3. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente. 

5.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização 
de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 
multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93. 

 

 

6. DO CREDENCIAMENTO 
6.1. Antes do início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, 

o qual deverá identificar-se junto a Pregoeira, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de 
identidade ou documento equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para 
formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes 
ao certame. 

a) A empresa deverá apresentar na fase de credenciamento cópia do estatuto social, contrato social, 
e/ou outro instrumento de registro comercial, registrados na Junta Comercial ou,tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa 
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Jurídica, no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, devendo ainda apresentar cópia autenticada de documento de identificação que contenha 
foto,  tais como RG,  Carteira de Habilitação, Carteira de Trabalho, Carteira Profissional de todos os 
sócios (com validade em todo território nacional). 

 
6.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através 

de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, 
com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de 
preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais 
atos pertinentes ao certame. 

6.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

6.4. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir documentos 
probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do procedimento 
licitatório. 

6.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 
6.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 6.1, 6.2 e 6.3, não implicará a 

exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na 
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta 
ou sanada a incorreção. 

6.7. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos 
pela LC 123/2006 deverão apresentar: 

6.7.1. Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente certificando a situação 
da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e EPP. (IN/DNRC n. 103/2007). 
 

6.8 – Todos os documentos que se apresentarem como cópias deverão estar devidamente 
autenticadas por cartório competente e/ ou pela pregoeira ou equipe. 
 

7. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
7.1. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante entregará os envelopes 

contendo a(s) proposta(s) de preços (um envelope para cada lote que deseja participar, separados, não 
transparentes e lacrados) e os documentos de habilitação, independentemente de credenciamento, não 
sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes. 
 

7.2. O envelope da Proposta de Preços deverá ter expresso, em seu exterior, as seguintes 
informações: 
 

EVNELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE 
PREGÃO PRESENCIAL N.  
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E N. DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL. 

 
7.3. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior as seguintes 

informações: 
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ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE 
PREGÃO PRESENCIAL N.  
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E N. DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAIL. 

 
7.4. Inicialmente, será aberto o Envelope das Propostas de Preços e, após, o Envelope dos 

Documentos de Habilitação. 
 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada ou impressa, 

devendo ser entregue numerada, conforme Formulário Padrão de Proposta (Anexo III), redigida com 
clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, 
emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas com Identificação do representante 
legal da licitante, contendo, obrigatoriamente, ainda, o que segue: 

8.1.1 – A validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da abertura da licitação. 

8.1.2 – Preço em moeda corrente do país; 
8.1.3 – Prazos de execução dos serviços; 
8.1.4 – A marca e as características do veículo oferecido para o transporte escolar. 
8.1.5 – Declaração de que os veículos e equipamentos utilizados estejam em prefeitas 

condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas  para os 
serviços.  

 
8.2 - A proposta deverá ainda apresentar os preços: 

8.2.1 – unitários por Km 
8.2.2 – o valor mensal pela linha 
8.2.3 – o valor global pela linha 
8.2.4 – o valor global das linha ofertadas. 

 
8.3. Planilha de preços conforme modelo de Anexo III, acompanhado do atestado de visita técnica. 

 
8.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do 

presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 

8.5. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 

8.5.1. As licitantes após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexeqüível 
ou cotação incorreta e deverão fornecer os produtos sem ônus adicionais. 

8.6. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.7. A empresa licitante deverá prestar os serviços dentro das especificações constantes do anexo II 
do Edital. 
 
 

8.8. – OS VALORES DE REFERÊNCIA PARA O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL SERÃO: PARA  ONIBUS 
2,90  (DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E PARA VAN  2,25 ( DOIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) POR 
QUILOMETRO RODADO . 
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9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR 
LINHA.  

9.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de valor 
mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, desde que haja decisão 
favorável quanto aos requisitos exigidos no edital poderão fazer novos lances verbais e sucessivos , até a 
proclamação do vencedor. 

9.3. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

9.4. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no ITEM 9.2, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

9.5. A pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor. 

9.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

9.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes na seção 18 deste Edital. 

9.8. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação. 

9.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.                                 

9.10. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação 
final dar-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar n. 
123/2006. 

9.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 
de habilitação do 1º classificado, e, caso  entenda necessário, do segundo classificado, para confirmação 
das suas condições habilitatórias. 

9.12. Nas situações previstas nos ITENS 9.8 e 9.9, a pregoeira poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido menor preço. 
 

 

10 – DOCUMENTOS DE HABILlTAÇÃO - Envelope n° 02 
10.1 - A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da proposta de preço no 

envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará a exclusão da licitante do certame. 
10.1.1 - Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia devidamente autenticados em Cartório ou publicados em órgão de imprensa 
oficial, ou ainda, pelo pregoeiro, quando apresentados juntamente com o original. 
 
 

11. DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
11.1. Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, de forma 

numerada, seqüencial e inseridos no envelope n. 02, são os seguintes: 
 
11.3 – Habilitação Jurídica 
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11.3.1 Os documentos de Habilitação já foram solicitado no credenciamento. 
 

11.4 – Relativos à Regularidade Fiscal: 
11.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
11.4.2. Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, podendo retirada no 

site www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm ; 
11.4.3. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND) específica para participar de licitações, 

podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de 
Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 

11.4.4 Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado (PGE) 
esta certidão só será aceita no original; 

11.4.5. Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo 
domicílio tributário; 

11.4.6. Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podendo ser retirada no 
site www.caixa.gov.br; 

11.4.7. Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), podendo ser retirada no 
site www.inss.gov.br; 
                   11.4.8. Regularidade Fiscal e Trabalhista (CNDT - Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas). 

 
 

11.5 – Qualificação Econômica - Financeira 
11.5.1 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica; 
 
11.6 – Qualificação Técnica 

11.6.1 – Comprovação, fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos e de que 
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação, datada de até o terceiro dia que anteceder à abertura dos envelopes; 

11.6.2 Atestado de visita no local da prestação dos serviços expedido pelo 
Coordenador do transporte; Anexo XXII; 

11.6.3 – Comprovação de relação jurídica (propriedade, posse ou locação) entre a 
licitante e o ônibus que será utilizado na prestação dos serviços, bem como sua regularidade 
perante o DETRAN/MT. 

 
11.7 -  O veículo a ser utilizado é do tipo ônibus, equipados com cinto de segurança, 

extintor de incêndio, saídas de emergências, tacógrafo. Os equipamentos serão verificados na 
vistoriados.  

11.8 – Da Entrega dos Documentos na Contratação dos Serviços; 
 
11.8.1 – Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para assinatura do contrato dos serviços,  motorista detentor de Carteira de Habilitação 
na Categoria  necessária a prestação dos serviços. 

11.8.2 Atestado de Visita Técnica(ônibus),  será entregue na assinatura do contrato, o 
mesmo será atestado pelo Coordenador do transporte e pelos membros do Conselho de 
transporte escolar. Conforme ANEXO XXIV; 

 
11.9. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do 

artigo 32, § 2o, da Lei n. 8.666/93 (conforme modelo anexo); 
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a) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC n. 
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração. 

b) 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, e 
declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006. 
            11.10 Declaração de que não emprega servidor público; 

11.11. Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão 
expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 90 (NOVENTA) dias contados a partir 
da data de sua emissão. 

11.11.1. Os documentos apresentados deverão estar em plena vigência; 
11.12. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

tiver dúvida e julgar necessário; 
11.13. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
11.14. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos itens 19.7, deverá a 
pregoeira considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto 
na Lei Complementar 123/2006. 

11.15. Poderá a pregoeira declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação 
e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência 
para dirimir a dúvida. 

11.16. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido,  considerará o 
proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

11.17. 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. 

11.18. 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 n. 10.520/02. 

11.19. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste edital, o licitante – 1º 
classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

11.20. Se a oferta do 1º (e, dependendo o caso, do 2º), classificado(s) não for aceitável ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira 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. 
 

12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
12.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 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. 

12.1.1. 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. 
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12.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 12.1.1, 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. 

12.3. 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. 
 

12.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
12.4.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado; 

12.4.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 12.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
do subitem 12.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

12.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 12.3, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

12.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.5. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a LC 
n. 123/2006 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. 
 

13. DOS RECURSOS 
            13.1 Conforme previsto no Art. 12 do Dec. nº 3.555/00, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do pregão, devendo fazê-lo por escrito, dirigidas a pregoeira, o qual deverá 
ser protocolado no Setor de Licitações da PMRO, sito a Av. Otávio costa, s/n – Bairro Santo Antonio – 
Rosário Oeste/MT, nos dias úteis das 8h00min às 14h00min. 
           13.2 Caberá a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 
           13.3. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos; 
          13.4. Não serão aceitas petições encaminhadas por e-mail ou fax. 
          13.4.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela pregoeira ao vencedor. 

13.4.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.4.3 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação e homologação do objeto 
da licitação ao licitante vencedor. 

13.5. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, 
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação 
vigente. 
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14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇAO 

14.1. A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo pregoeiro, ficará sujeita a 
homologação do Prefeito Municipal, Autoridade Superior desta Prefeitura. 

14.2. Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta 
adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados 
da notificação realizada na audiência pública do Pregão; 

14.3. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar o contrato num prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, contatos a partir da data da convocação, vindo a decair do direito a execução do objeto 
dessa licitação, a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste poderá revogá-la, ou convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem em que foram classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas 
condições em que a primeira classificada teria sido contratada. 
 

15 - CONTRATAÇÃO 
15.1 - As cláusulas contratuais serão estabelecidas de acordo com este instrumento e conforme 

minuta do contrato (anexo II), e com as normas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
15.2 - Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado por escrito para no 

prazo de 03 (três) dias úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual, na forma da minuta 
apresentada no Anexo II, adaptado à proposta vencedora. 
 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão pela seguinte 

dotação: 
Unidade: Secretária de Educação  
Elementos  de Despesas:  
0188-05.001.12.361.0010.2021.339039000000 

 
 

17. DO PAGAMENTO 
17.1 - A Prefeitura pagará mensalmente a Contratada o Valor discriminado na Nota Fiscal/Fatura, 

tendo como referência os valores constantes da Planilha de preços devidamente ajustada aos valores 
ofertados na seção de lances, apresentada pela Contratada. 

17.2 - A Contratada deverá até o 5º dia útil do mês subseqüente, protocolizar junto ao Órgão a Nota 
Fiscal/fatura, devidamente atestado, discriminando os serviços prestados e as condições de pagamento e 
indicando a conta corrente para pagamento através de depósito bancário.  

17.3 - O pagamento será efetuado, no prazo de até o 10º (decimo) dia, após a efetiva entrega da 
Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado pelo Responsável da Secretaria Municipal de Educação.  
 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1 – Serão aplicadas ao contratado as sanções administrativas previstas na Lei Federal n° 10.520 

de 17 de julho de 2002 na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, neste Edital e no 
Contrato. 

 
18.1.1 - Penalidades que poderão ser cominadas: 

I - Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrada administrativamente ou  
judicialmente, correspondente a: 

a) O atraso que exceder o prazo fixado para a prestação dos serviços, acarretará a multa de 
0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
da obrigação; 
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b) 20% (vinte por cento) no caso de a fornecedora não realizar a entrega do material ou pedir 
a rescisão do contrato de fornecimento, calculada sobre o valor total ou a parte inadimplente do contrato; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do fornecimento contratado, pelo desatendimento 
das cláusulas contratuais, exceto prazo de entrega. 

II - De acordo com o art. 7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17.07.2002, o licitante e/ou contratado, 
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso Cadastro Central de Fornecedores do Estado de 
Mato Grosso, pelo prazo de até (cinco) anos, na hipótese de: 

a) Recusar-se a assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
b) Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os 

requisitos de habilitação; 
c) Apresentação de documentação falsa para participação no certame, conforme registrado em ata 

ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame; 
d) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável da licitante registrada em ata; 
e) Desistência de lance verbal realizado na fase de competição; 
f) Comportamento inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata; 
g) Cometimento de fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame; 
h) Fraude na execução do contrato; 
i) Descumprimento das obrigações decorrentes do contrato. 

 
18.2 - Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerar 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou contratada, 
graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da licitante ou contratada nos 
termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal 8.666, de 1993. 

18.3 - As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada. 
18.4 - Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade (inadimplência contratual). 
 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
19.1. É facultada a Pregoeira ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

19.2. 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. 

19.2.1. 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 pelo s encargos 
que tiver suportado no cumprimento do objeto do edital. 

19.3. 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. 

19.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

19.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definido e novamente 
publicada na Imprensa Oficial. 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO. 
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19.8. 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. 

19.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser protocolizado, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Rosário Oeste, situada na Avenida Otávio Costa, s/n, bairro Santo Antonio, 65. 3356-1474, até 02 (dois) 
dias úteis antes da data de abertura do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

19.10. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera 
expectativa de direito. 

19.11. Aos casos omissos aplicam -se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 
8.666/93. 

19.12. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos abaixo, 
cujo teor vincula totalmente os licitantes: 

 
Anexo I: Termo de Referência  
Anexo II: Minuta do Contrato 
Anexo III: Modelo de Planilha de Preço   
Anexo IV: Modelo de declaração Fatos Supervenientes 
Anexo: V: Modelo de Credenciamento  
Anexo: VI: Modelo Declaração Situação Regular Ministério do trabalho 
Anexo VII: Modelo Procuração 
Anexo VIII: Modelo declaração Micro Empresa e Empresa de pequeno porte                                     
Anexo IX:  Calendário Escolar 
Anexo: X a XXII Mapas das Linhas  
ANEXO XXIII: Atestado de Visita Técnica 
Anexo XXIV: Vistoria dos Ônibus   
Anexo XXV: Declaração que não emprega servidor publico      
 

 
Rosário Oeste/MT, 22 de Janeiro de 2014. 

 
Eziéle Regina B. de Santana 
Pregoeira Oficial  
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO - ESPECIFICAÇÕES  

 
1. OBJETIVO 

1.1 – Além do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, norma regente das relações entre a Prefeitura e a 
Contratada, este Anexo tem por objetivo complementar as normas disciplinadoras da Licitação do 
sistema TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, constituído do seguinte serviço: 
 
 

• Garantir o acesso de crianças e adolescentes ao ensino fundamental, através do transporte 
escolar; 

• Implantar sistema de vistoria e autorização dos veículos e condutores a prestar o serviço de 
transporte escolar; 

• Implantar serviço de fiscalização efetiva da prestação do serviço de transporte escolar; 
• O veículo deverá apresentar, durante toda a vigência deste contrato,  estado de conservação 

bom, compreendendo: pneus (bom estado de conservação), lataria intacta quanto a corrosão 
ou danificações que possam comprometer a segurança do veículo, motor revisado, suspensão 
testada e comprovadamente em bom estado de funcionamento, freios em perfeito 
funcionamento, estrutura interna(bancos) conservada sem exposição de materiais que 
possam representar perigo a integridade física dos passageiros.  
 
 

1.2 O veículo a ser utilizado é do tipo onibus, equipados com cinto de segurança, extintor de incêndio, 
saídas de emergências e tacógrafo; 
1.3 Todas estas características serão verificadas pela SETAS através da vistoria que será realizada no 
endereço: Rua C, S/N - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78050-970- Telefone:(65) 3631-
5005, terá que agendar junto ao órgão, a vistoria será entregue na Secretaria Municipal de  Educação do 
município de  Rosário Oeste, e atestada pelos os membros da Comissão Municipal de Transporte Escolar – 
por meio de agente qualificado,  o contrato será assinado mediante  autorização dos responsáveis pelo o 
recebimento e atesto do laudo; 
1.4 As vistorias poderão, a critério do Contratante, ser realizadas a qualquer tempo durante a vigência do 
contrato, com ou sem programação prévia, segundo sua conveniência. 
1.5 - Caso o veículo não cumpra tais exigências, será dado um prazo de 3 (três) dias para sua 
regularização, sob pena de ser o Contratado considerado inadimplente, sujeitando-se às multas prevista 
no edital. 
1.6 As linhas licitadas serão para suprir as necessidades da secretaria municipal de educação, caso o 
municipio venha adquirir ou renovar a frota própria o contrato poderá ser rescindido a qualquer 
momento, a contratante comunicará a contratada com o prazo de 30 dias.  
 

2. ESPECIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 – O serviço será executado de acordo com este termo de referência e demais elementos técnicos 
constantes do presente instrumento, legislações vigentes, e em conformidade com a proposta 
apresentada pela Contratada e conforme determinação da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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2 – DAS LINHAS 
 
Item 01 
LINHA:  01 – MATA FRESCA/ASSENTAMENTO JUQUARA 
ESCOLA JOSE PEDRO GONÇALVES 
TOTAL: 176  KM/DIA  - CARRO: ONIBUS 
VALOR: 2,90  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item 02 
LINHA:  02  - FAZENDA INIÃO - JUQUARINHA 
ESCOLA JOSE PEDRO GONÇALVES 
TOTAL:  148  KM/DIA  - CARRO: ONIBUS 
VALOR: 2,90  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item 03 
LINHA:  03  - BAUNILHA DO COQUEIRO 
ESCOLA JOSE PEDRO GONÇALVES 
TOTAL:  200  KM/DIA  - CARRO: ONIBUS 
VALOR: 2,90  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item 04 
LINHA: 04 - ESCOLA MUNICIPAL RAIZAMA/QUEBRA DEDO 
TOTAL :  194  KM/DIA  
CARRO:  ONIBUS 
VALOR: 2,90/KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item 05 
LINHA:  01  - BARRA DO BRAVO 
ESCOLA MUNICIPAL PINDAIVAL 
TOTAL: 122  KM/DIA  
CARRO: ONIBUS 
VALOR: 2,90  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item 06 
LINHA:  02  -  D. GUMERCINDA 
ESCOLA MUNICIPAL PINDAIVAL 
TOTAL: 121  KM/DIA  - CARRO: ONIBUS 
VALOR: 2,90  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item 07 
LINHA:  01  - LIMEIRA 
ESCOLA MUNICIPAL PINDAIVAL 
TOTAL: 114  KM/DIA  - CARRO: ONIBUS 
VALOR: 2,90  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item 08 
LINHA: 01  - FORQUILHA DO RIO MANSO/ENTRE RIOS 
ESCOLA ESTADUAL ESTEVAO DE FIGUEIREDO   
TOTAL: 110 KM/DIA  - CARRO: MICRO ONIBUS 
VALOR: 2,25  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item 09 
LINHA: 02  - ESCOLA ESTADUAL ESTEVAO DE FIGUEIREDO – FORQUILHA DO MANSO/ENTRE RIOS 
TOTAL: 172 KM/DIA  
CARRO: MICRO ONIBUS 
VALOR: 2,25  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
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Item  10 
LINHA: 02  - ESCOLA ENTRE RIOS – FORQUILHA DO RIO MANSO 
TOTAL: 152 KM/DIA  - CARRO: MICRO ONIBUS 
VALOR: 2,25  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item  11 
LINHA: 04  - ESCOLA ESTADUAL ESTEVAO DE FIGUEIREDO – FORQUILHA DO MANSO/ENTRE RIOS 
TOTAL: 84 KM/DIA  - CARRO:  ONIBUS 
VALOR: 2,90  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item  12 
LINHA: 04  - ESCOLA ESTADUAL ESTEVAO DE FIGUEIREDO – FORQUILHA DO MANSO/ENTRE RIOS 
TOTAL: 131  KM/DIA  - CARRO: MICRO ONIBUS 
VALOR: 2,25  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item 13 
LINHA: 01  - FAZENDA SERRA AZUL 
ESCOLA MUNICPAL MARZAGÃO 
TOTAL :  126  KM/DIA  - CARRO:  MICRO- ONIBUS 
VALOR: 2,25/KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
  
Item 14                                                                                                                                                                                                                                                                                      
LINHA: 02 – PRAIA RICA 
ESCOLA MUNICPAL  MARZAGÃO 
TOTAL :  71 KM/DIA  - CARRO:  MICRO -ONIBUS 
VALOR: 2,25/KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item 15 
LINHA: 03 – FAZENDA ZULMIRA 
ESCOLA MUNICIPAL MARZAGÃO 
TOTAL :  124 KM/DIA  - CARRO: MICRO- ONIBUS 
VALOR: 2,25/KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item  16 
LINHA:  01  - BAUXI/IMPERIAL 
ESCOLA ISAC DE MESQUITA - BAUXI 
TOTAL: 132  KM/DIA  - CARRO: ONIBUS 
VALOR: 2,90  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item  17 
LINHA:  02  -  BAUXI/IMPÉRIO 
ESCOLA MUNICIPAL ISAC DE MESQUITA 
TOTAL:  97  KM/DIA  -CARRO:  MICRO-ONIBUS 
VALOR: 2,25  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item 18 
LINHA:  03  -  BAUXI/VACA MOCHA 
ESCOLA MUNICIPAL ISAC DE MESQUITA 
TOTAL:  128  KM/DIA  - CARRO:  MICRO-ONIBUS 
VALOR: 2,25  KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
Item  19 
LINHA: 01 - DISTRITO MARZAGAO/BOM JARDIM/FAZENDA SÃO SEBATIAO/GUARITA DO SESC/TOCA DA ONÇA  
ESCOLA ZEFERINO DORNELES COSTA 
TOTAL :  113,68 KM/DIA  - CARRO: MICRO-ONIBUS 
VALOR: 2,25/KM 
PERIODO: MATUTINO/VESPERTINO 
 
        Obs: Mapa das Linha do Transporte Escolar Municipal de Rosário Oeste em anexo. 
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   ANEXO II 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO FUNDAMENTAL FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE ROSÁRIO OESTE - MT E A ______________________. 

 
O Município de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede administrativa à Av. Otávio Costa, s/nº, bairro Santo Antônio, nesta cidade, inscrita no C.N.P.J. /MF 
sob o nº. 03.180.924/0001-05, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, o Sr João Antonio da 
Silva Balbino, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua _________________nesta cidade de Rosário 
Oeste – MT, portador da Cédula de Identidade nº. RG n.º _______________/MT e CPF n.º ______________, 
doravante denominado de CONTRATANTE, e a firma _____________________________, inscrita no C.N.P.J. sob o 
n.º ________________________, estabelecida à Rua dos _____________________________, representada neste ato pelo  
_______________________________, qualificação,  portador do RG n.º ______________________ e do CPF n.º 
_______________________, residente e domiciliado no endereço acima citado, 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 Rosário 
Oeste assim definidos: 
Espécie de Veiculo:  
Número de ônibus pôr linha: conforme especificação abaixo. 
Dias letivos:  
1.2. Descrição dos Linhas: 
 
Período de Contratação: (data da assinatura do contrato) até 31 de dezembro de 2016, obedecendo ao 
calendário escolar. 
 
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. 
2.2 – A execução será realizado 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 – Pela execução total deste Termo, fica contratado o preço global de R$ __________-(_______), proposto 
pela Contratada e pelo serviço definido na clausula primeira, assim definidos: R$ _____________ (____________), 
por quilometro rodado, a serem apurados ao final de cada mês, conforme nota fiscal emitida pela 
CONTRATADA, após a execução dos serviços, já devidamente atestada pela Secretária Municipal de 
Educação;   
 
3.2 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente, após 30 (trinta) dias da apresentação da 
correspondente Nota Fiscal; 
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3.2.1 – A CONTRATADA terá compromisso com a CONTRATANTE somente nos dias de aula, nestes 
incluídos as eventuais reposições para complementação de carga horária, nos sábados e feriados, 
ficando liberados nos demais. 
3 - Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 60 (sessenta) dias. 

3.4 – 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 - A CONTRATADA deverá prestar os serviços, contados a partir do primeiro dia útil subseqüente à sua 
assinatura até 31 de dezembro de 2016, obedecendo ao calendário escolar do ano letivo de 2016. 
4.1.1 – Os serviços serão autorizados mensalmente por meio de ordem de serviço expedida pelo setor 
competente, sendo que, a licitante vencedora, será dada executar estritamente aquilo que for disposto na 
ordem de serviço. 
4.1.2 – Reserva-se a CONTRATANTE o direito de não emitir ordem de serviço para os períodos de férias e 
em que não houver dias letivos. 
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. 
4.2.1 – 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 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:  
 
Unidade: Secretária de Educação  
Elementos  de Despesas:  
0188-05.001.12.361.0010.2021.339039000000 

 

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 
entregues inteiramente concluídos; 
b) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos 
serviços; 
c) responsabilizar-se pela conservação e manutenção dos veículos utilizados para transportes, nos termos 
do Edital; 
d) comprometer-se a observar rigorosamente os horários estabelecidos pela Secretaria de Educação, 
salvo na ocorrência de incidentes devidamente justificados; 
e) responsabilizar-se pela contratação e remuneração de pessoal necessário ao cumprimento do encargo 
assumido; 
f) fornecer os serviços dentro das especificações do processo licitatório; 
g) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais respectivas aos serviços 
prestados, já devidamente atestados pelo servidor responsável; 
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h) arcar com o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e 
quaisquer despesas referentes ao fornecimento para este tipo de serviço; 
i) No caso de a CONTRATADA se vir impedida de dar cobertura a qualquer uma das linhas constantes da 
Cláusula Primeira do presente Contrato, a mesma fica autorizada a suprir a falta, por sua conta ou por 
meios de contratação de terceiros, descontando o valor das despesas no crédito remanescente da 
contratada; 
j) 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. 
k) apresentar seguro de vida a todos os passageiros transportados.  
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 fornecimento dos 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 à penalidades de interesse público, 
respeitados os direitos da CONTRATADA; 

l) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 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: 

a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia em que o Transporte Escolar não for 
executado, em qualquer das linhas, sem a devida justificativa aceita pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
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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 ROSÁRIO OESTE – 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 8.3, 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 de dez dias contados da data do recebimento da 
"ORDEM DE SERVIÇO" ou interrompê-los por mais de dez dias consecutivos, sem justificativa aceita pela 
CONTRATANTE. 

b) A não entrega dos alunos nas escolas nos horários pré-determinados, ou fora deles, sem a 
justificativa devidamente aceita pelo setor competente, a critério da administração, pode constituir-se 
motivo para rescisão contratual; 

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

d) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato; 

e) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações prevista neste 
Contrato ou dele decorrente; 

f) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei n.º 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 n.º 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) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 
Administração. 

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da Lei n.º 
8.666/93. 
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c) 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 
n.º 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 – DOS VEÍCULOS E DA QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 
11.1 – Os veículos vinculados a este Contrato, obedecerão sempre às características técnicas e de 
conservação que reflitam as exigências estipuladas no Edital da Pregão Presencial nº _____/2016, às 
Normas do Conselho de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – CONMETRO, assim como às 
gerais exigíveis às perfeitas condições de tráfego. 
11.2 – A CONTRATADA deverá apresentar no ato de assinatura deste Termo, o exame veicular. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS 
12.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida por servidor credenciado, 
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que 
venha a ser determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo. 
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 SERVIÇO, 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 – Fica facultado à CONTRATANTE a recusa de qualquer veículo apresentado fora das condições 
estabelecidas neste Contrato e no Edital da Pregão Presencial nº ___/2016, e pedir a substituição do 
mesmo, que julgue inadequado à prestação do serviço, mediante prévio aviso. 

13.2 – A CONTRATADA empregará na execução dos serviços, pessoal devidamente habilitado e idôneo; 
13.4 – A CONTRATADA  responde por si, seus empregados e prepostos pelas decorrências da prestação 
ora ajustadas, civil e criminalmente, e seus ônus não alcança a CONTRATANTE  em qualquer hipótese, 
ainda que sob a figura da solidariedade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 – A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de quantidades ou especificações dos serviços 
se houver motivo justificado e fundamentado com a necessária antecedência. 
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14.2 – A CONTRATADA somente poderá sub-contratar a execução do fornecimento dos serviços com a 
prévia concordância da CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável, perante a 
CONTRATANTE, pelos serviços entregues pela sub-contratada e, ainda, pelas conseqüências dos fatos e 
atos a ela imputáveis. 
14.3- Os valores estipulados na Cláusula Terceira do presente Termo, poderão ser reajustados por acordo 
entre as partes, com observância na Lei 8.666/93, quando houver aumento no preço dos combustíveis e 
seus derivados, nos mesmos índices e/ou percentuais estabelecidos pelo governo federal, observando 
sempre a planilha de proposta de preços; 
14.3.1 – A CONTRATADA deverá encaminhar requerimento endereçado à administração, descrevendo o 
percentual de reajuste assinalado pelo governo federal, assim como cópias de portarias do governo 
federal, Petrobrás, matérias de jornal, ou seja, qualquer meio idôneo e hábil a provar o referido 
requerimento.    
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 Rosário Oeste - 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 e teor e para todos os efeitos legais, na 

presença de duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 
Rosário Oeste – MT, ____ de _______ de 2016. 

 
 

JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO 
Prefeito Municipal 

 
Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Assinatura:_________________________                    Assinatura:_______________________ 
Nome:           Nome: 
R.G. n.º           R.G. n.º 
C.P.F. n.º            C.P.F. n.º 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇO  
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/_____ 
 
ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO: ______/______/______ 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 
 
 

ITEM 01: 
ESCOLA JOSE PEDRO 
GONÇALVES 

 

 
OBJETO: 

Prestação de 
serviços de 
transporte 
escolar 

VALOR 
OFERTADO POR 

KM RODADO 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

ESTIMADO  
(MES) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO           

(ANO) 

 
LINHA:  01  - FAZENDA 
INIÃO - JUQUARINHA 
TOTAL:  176  KM/DIA  
CARRO: ONIBUS 
VALOR: 2,90  KM 
PERIODO: 
MATUTINO/VESPERTINO 

 
 

Prestação de 
serviços de 
transporte 
escolar 
 
 

 
R$____(____) 

176 km/dia x 
Valor do Km 
ofertado X  MES = 
 
R$____(____) 

Valor TOTAL da 
linha ANO  = 
 
R$____(____) 

VALOR TOTAL DO ITEM (LINHA – 02): R$_________________________________________ (_____________________). 
 
 
 

ITEM 02: 
ESCOLA JOSE PEDRO 
GONÇALVES 

 

 
OBJETO: 

VALOR 
OFERTADO POR 

KM RODADO 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

ESTIMADO  
(DIAS) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO          

(ANUAL) 

LINHA:  02  - FAZENDA 
INIÃO - JUQUARINHA 
TOTAL:  148  KM/DIA  
CARRO: ONIBUS 
VALOR: 2,90  KM 
PERIODO: 
MATUTINO/VESPERTINO 

 

Prestação de 
serviços de 
transporte 
escolar 
 
 

R$____(____) 148 km/dia x 
Valor do Km 
ofertado X MES = 
R$____(____) 

Valor mensal 
estimado X AN0  = 
R$____(____) 

VALOR TOTAL DA (LINHA – 02): R$_________________________________________ (_____________________). 
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ITEM 03: 
ESCOLA JOSE PEDRO 
GONÇALVES 

 

 
OBJETO: 

VALOR 
OFERTADO POR 

KM RODADO 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

ESTIMADO  
(DIAS) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO          

(ANUAL) 

LINHA:  03  - BAUNILHA 
DO COQUEIRO 
TOTAL:  200  KM/DIA  
CARRO: ONIBUS 
VALOR: 2,90  KM 
PERIODO: 
MATUTINO/VESPERTINO 

 

Prestação de 
serviços de 
transporte 
escolar 
 
 

R$____(____) 200 km/dia x 
Valor do Km 
ofertado X MES = 
R$____(____) 

Valor mensal 
estimado X AN0  = 
R$____(____) 

VALOR TOTAL DA (LINHA – KOMBI): R$_________________________________________ (_____________________). 
 
 

ITEM 04: 
ESCOLA ISAC  DE 
MESQUITA/IMPERIO 
ISAC 

 
OBJETO 

VALOR 
OFERTADO POR 

KM RODADO 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

ESTIMADO  
(DIAS) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO          

(ANUAL) 

LINHA: 04  
ESCOLA MUNICIPAL 
RAIZAMA/QUEBRA 
DEDO 
TOTAL :  194  KM/DIA  
CARRO:  ONIBUS 
VALOR: 2,90/KM 
PERIODO: 
MATUTINO/VESPERTINO 

 

Prestação de 
serviços de 
transporte 
escolar 
 
 

R$____(____) 234 km/dia x 
Valor do Km 
ofertado X MES = 
R$____(____) 

Valor mensal 
estimado X AN0  = 
R$____(____) 

VALOR TOTAL DA (LINHA – 01): R$_________________________________________ (_____________________). 
 
 
 

ITEM 05: 
ESCOLA ISAC DE 
MESQUITA 

 

 
OBJETO 

VALOR 
OFERTADO POR 

KM RODADO 

VALOR TOTAL 
MENSAL 

ESTIMADO  
(DIAS) 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO          

(ANUAL) 

LINHA II 
Totalizando 162 
km/dia. 

Prestação de 
serviços de 
transporte escolar 
 
 

R$____(____) 162 km/dia x 
Valor do Km 
ofertado X MES = 
R$____(____) 

Valor mensal 
estimado X AN0  = 
R$____(____) 

VALOR TOTAL DA (LINHA – 01): R$_________________________________________ (_____________________). 
 
 
 

 
Na proposta deverá que conter obrigatoriamente os itens 8.1. 8.2 e 8.5 deste Edital. 
 
Local e data 
 
Assinatura do Responsável 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVINIENTES IMPEDITIVOS 
 
 
    (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ nº, (endereço completo), 

declara em atendimento ao Edital Pregão nº _____/_____, sob as penas da Lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
Local e data. 

 
 

____________________________________ 
Assinatura e Carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
Observação: emitir papel timbrado que identifique a licitante 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _________ portador(a) da CI RG nº__________, inscrito no CPF sob nº 

__________, a participar da licitação instaurada pelo Município de __________, na modalidade de Pregão, sob o n° 

____/2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa _____________________ CNPJ n° __________, bem como formular proposta e praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

 

Local e data: 
 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa: 

(firma reconhecida) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

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

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR 
PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
  
  

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social, CNPJ e endereço 

da proponente), interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº  000/2016, promovido pela 

Prefeitura do Município de (NOME DO MUNICÍPIO), declaro, sob as penas da Lei Federal nº 10.520/02 e 

8.666/93 e suas alterações que, nos termos da Lei Federal nº 9.854/99, a empresa (razão social da 

proponente) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

conforme disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal Brasileira. 

  
  

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

(assinatura) 
(nome do representante legal da empresa proponente) 

  
  
   
  
  

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e 
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 
habilitado(s). 
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ANEXO VII 
 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº  001/2016 
MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 

 
  

  
                        A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº -----, com sede na -----, através de seu representante 

legal infra-assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) Sr(a) -----, portador(a) da cédula de 

identidade RG nº -----, expedida pela -----, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão 

pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº  001/2016, em especial para formular lances verbais, interpor 

recursos e/ou deles desistir, negociar e efetuar as providências necessárias para que a outorgante 

mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento. 

  
  
  

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

(assinatura) 
(nome do representante legal da empresa proponente) 

  
  
 
 
 
 
 
Obs.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s), 
com firma reconhecida. 

  
 
 
 

 

 

 

(papel timbrado da empresa) 
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ANEXO VIII  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2016. 
 

MODELO 
 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA BENEFICIO DO 
TRATAMENTO DIFERENCIADO 

(LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006) 
 

 
 
A empresa:________________, CNPJ nº__________, tendo  como representante o Sr:______________, portador do RG: 
________ e do CPF nº _____________ .Para fins de participação no pregão presencial nº 001/2016,  declaramos 
sob as penas da lei, que nossa empresa se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, para seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 
45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 
3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 
 
 
__________ _____ de _______________________ de 2016. 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa) 

 
 
 
 
 
(papel timbrado da empresa) 
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ANEXO IX 
CALENDARIO ESCOLAR 
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ANEXO X 
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ANEXO XI 
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ANEXO XII 
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ANEXO XIII 
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ANEXO XIV 
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ANEXO XV 
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ANEXO XVI 
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ANEXO XVII 
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ANEXO XVIII 
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ANEXO XIX 
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ANEXO XX 
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ANEXO XXI 
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ANEXO XXII 
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XXIII 
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ANEXO XXIV 

 
 
 
 



 

 

 

 PMRO 
Fls._______ 
Rub.______ 

 

 

  Pregão Presencial nº 001/2016 

 Av. Otavio Costa, s/n – Bairro: Santo Antonio – Rosário Oeste/MT. CEP 78.470.000Fone: (065.3356.1209)  
email: licitacaorosario@hotmail.com 

  
 

Governo do Estado de Mato Grosso 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

ANEXO XXV 
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ANEXO XXVI 
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ANEXO XXVII 
ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA PESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 
 

Atesto que o Srº ____________________________________________________, representando a empresa 

_________________________________________, CNPJ nº_________________________________________ sediada 

à____________________________________________________________________________________________________________________ 

nos termos do Edital do Pregão nº 001/2016, através de visita realizada ao local da prestação dos 

serviços, tomou conhecimento e está ciente das condições locais e que recebeu instruções e informações 

adicionais necessárias à prestação dos serviços objeto desta licitação, não havendo, portanto, nenhuma 

dúvida que prejudique a apresentação de uma proposta completa e com todos os detalhes.  

Rosário Oeste/MT, _______ de __________________ de 2016.  

 

 

_____________________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Rosario Oeste/MT 
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ANEXO XXVIII 
ATESTADO DE VISTORIA DOS ONIBUS 
(entregar na assinatura do contrato) 

 
 
 
 
 

Atesto que o Sº__________________________________________________, representando a empresa 

_________________________________________, CNPJ nº_________________________________________ sediada 

à____________________________________________________________________________________________________________________ 

nos termos do Edital do Pregão nº 001/2016, através de visita realizada ao ônibus que executara os 

serviços, esta em perfeita condições de transporte dos objeto desta licitação, não havendo, portanto, 

nenhuma dúvida que prejudique a execução dos serviços.  

Rosário Oeste/MT, _______ de __________________ de 2016.  

 

 

_____________________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT 
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Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 

ANEXO XXIX 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO  

 
 
 

A empresa XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXXXXXXX, por 

intermédio de seu representante legal, Senhor (a) XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº XXXXXX-X Órgão expedidor XXX/XX e do CPF nº XXXXXXXX-XX. 

 

DECLARA, que não possui em seu quadro de pessoal, servidores públicos do Poder 

Executivo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de 

decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90). 

 

Rosário Oeste - MT, ___ de ___________ de 2016. 

 

 

__________________________________________ 

EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


