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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
PROCESSO 011/2015

A Comissão Especial de Licitação, com sede na AV. 20 de Dezembro, n° 725 – Centro –
Cotriguaçu/MT, torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor
preço, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 404/2007 de 19/01/2007 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Os envelopes, contendo a
Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos neste Edital, deverão ser entregues à Comissão
Especial de Licitação, no endereço supra - citado, no dia 09 (NOVE) de MARÇO de 2015, às 09:00
(NOVE) horas, quando será realizada a sessão pública de abertura.

1 - TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 - Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por
conta da dotação:

ORGÃO: 06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE: 005 Transporte Escolar
FUNÇÃO 12 Educação
SUB/FUNÇÃO 122 Administração Geral
PROGRAMA 0010 Programa de Gestão e Manutenção
PROJETO/ATIVIDADE 2049 Manutenção e Encargos
ELEMENTO 3390-39 Pessoa Jurídica

2 - DO OBJETO
2.1– É objeto desta licitação: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO

TRANSPORTE ESCOLAR COM ÔNIBUS TOCO, FREIO A AR EM NOVA
UNIÃO: LINHAS 04, 15, E 19 ATÉ ESCOLA MUNICIPAL APARECIDO NÉRI
FONSECA E ANDRE MAGGI( VESPERTINO),  LINHA 23 ATÉ A ESCOLA
APARECIDO NERI E ANDRE MAGGI ( MATUTINO)”, conforme especificações
constantes do Anexo I,  parte integrante deste edital.

2.2 - Os Serviços deverão ser realizados em: NOVA UNIÃO conforme descritos no anexo
I deste edital.

3 - LOCAL, DATA, E HORÁRIO DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS
ENVELOPES

3.1 - A abertura desta licitação ocorrerá no dia 09 (NOVE) de MARÇO de 2015, às 09:00
(nove) horas, na Sala de Reuniões da Comissão Especial de Licitação, quando os
interessados deverão apresentar os envelopes nº 01 - Propostas de Preços e nº 02 -
Documentos de Habilitação ao Pregoeiro, bem como a declaração, em separado, dos
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envelopes acima mencionados, dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos
de habilitação estabelecidos no presente edital.
3.2 - As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão
credenciar-se, mediante apresentação de documento próprio, junto ao Pregoeiro, a
partir das 07: 30 (sete e trinta horas) do dia especificado no item anterior.
3.3 - Não será permitida a entrega de envelopes ou quaisquer outros documentos
através de via postal, fax, e-mail e similares, exceto remessa de desistência de recurso
administrativo.

4 – DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Os proponentes ou seus representantes legais deverão apresentar-se para
credenciamento junto ao Pregoeiro e/ou Equipe de apoio, munidos de documentos e Termo
de Credenciamento a participar deste procedimento licitatório, identificando-se com a
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, a partir das 7:30 do dia 09 de
Março de 2015.
4.2 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular, com
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame em nome do proponente ou, em sendo sócio, dirigente, proprietário ou
assemelhado, deverá apresentar cópia do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes.

5 – DA PROPOSTA DE PREÇO
5.1 - A Proposta de Preços deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel
com identificação da empresa ou pessoa Física, em 01 (uma) via, redigida em linguagem
clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e
rubricada nas demais pelo representante legal da proponente, a ser entregue em envelope
devidamente fechado e rubricado no lacre, contendo, na parte externa e frontal, as
indicações:

CEL - COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2015

ENVELOPE “01” – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA ou NOME COMPLETO:

CNPJ ou CPF:
5.2 - Na Proposta de Preços deverá constar:

5.2.1 – Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data de sua apresentação;

5.2.2 - Preço unitário e global, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item
(unitário e global) em algarismo e o valor global da proposta em algarismo e por extenso,
expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste Edital;

5.3- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte,
quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades
insanáveis,  bem como aquelas manifestamente inexeqüíveis, presumindo-se como tais, as
que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.

5.4- A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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5.5 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Edital, nem preços ou
vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes.

5.6 - Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas,
frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto
desta licitação, correrão por conta do proponente.

6 - DA HABILITAÇÃO

6.1 - Para habilitação, deverá a empresa ou pessoa física vencedora apresentar, no envelope
nº 02 – Documentos de Habilitação, os documentos abaixo discriminados, em 1 (uma) via e
em cópias autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer à Comissão Julgadora os
originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados.

6.1.1 - Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada,  nem
documentos com prazo de validade vencido.

6.1.2 – Os proponentes interessados na autenticação das cópias pelo pregoeiro ou equipe de
apoio, deverão procurar o pregoeiro ou equipe de apoio, antes do início da sessão de
abertura da licitação para proceder a autenticação, pois, em hipótese alguma serão
autenticadas durante a realização do certame.

6.1.4 - Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em
envelope indevassável, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e
ainda os dizeres:

CEL- COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0xx/2015

ENVELOPE “02” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA ou NOME COMPLETO:

CNPJ ou CPF:
Os proponentes deverão apresentar:

6.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica:

6.2.1 - Ato constitutivo, estatuto 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 (Cópia autenticada);

6.2.2 - Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de empresa individual(Cópia
autenticada);

6.2.3 - 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;

6.2.4 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre
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em qualquer das condições impeditivas, especificando:

6.2.4.1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

6.2.4.2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;

6.2.4.3 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei
Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/93.

6.2.5 - Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de  qualquer trabalho a menores
de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos;

6.2.6 - Declaração expressa de que o proponente cumpre com os requisitos de habilitação.

6.3 – Documentos relativos à Regularidade Fiscal:

6.3.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

6.3.2 – Certidão de Regularidade de Situação Estadual referente ao ICMS e IPVA, emitido
pela SEFAZ;

6.3.2.1 - A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal  e PGFN deverá ser
feita através de Certidão conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 003 de 22/11/2005.

6.3.3 - Certificado de Regularidade de Situação (CRF) perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS;

6.3.4 - Certidão Negativa de Débito (CND) fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS; ou a  certidão unificada de acordo com a portaria Conjunta RFB/PGFN
nº 1.751 de 02/10/2014.

6.3.5 – Certidão Negativa de Débitos Municipal emitida pelo setor de tributos do
Município(Cópia autenticada);

6.3.6 – Documentos dos Veículos em nome da Empresa ou em nome do proprietário da
empresa, com documentos quitados e Carteira Nacional de Habilitação do motorista do
veículo (Cópia autenticada);

6.3.7 – Alvará de localização da empresa

6.3.8 – Certidão negativa de débitos trabalhistas.
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6.4 - Não tendo a empresa ou pessoa física classificada como vencedora do certame
apresentado a documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada,
podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento,
e será convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, observada as mesmas
condições propostas pela vencedora do certame.
6.5 - A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro, pela Equipe de
Apoio e pelos representantes legais presentes e após examinada será anexada ao processo
desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente
irregularidades.

7– DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
7.1 - Aberta a Sessão, os interessados, ou seus representantes legais, entregarão ao
Pregoeiro, devidamente lacrados, os envelopes nº 01 e nº 02 e apresentarão, em separado,
Declaração dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação.
7.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação e proposta fora do prazo
estabelecido neste Edital.
7.3 - Serão abertos, pelo Pregoeiro, todos os envelopes contendo as propostas de preços,
ocasião em que se procederá a verificação da sua conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.
7.3.1 - Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o
cotado em preço unitário, devendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global.
7.4 - No curso da Sessão, o Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores crescentes não superiores a 10% (dez
por cento) da de menor preço.
7.5 - Não havendo, pelo menos 03 (três) propostas de preços escritas, nas condições fixadas
no item anterior, o Pregoeiro classificará, dentre os presentes, até o máximo de 03 (três),
número que poderá ser ampliado em caso de empate, as melhores propostas subseqüentes,
para que seus autores participem de lances verbais quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
7.6 - Para oferta de lances, o Pregoeiro convidará, individualmente, os proponentes
classificados, a partir do autor da proposta de maior preço, e as demais, em ordem
decrescente de valor, devendo a oferta ser feita por valor unitário.
7.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
na exclusão do proponente desta fase do certame, caso em que valerá para o julgamento o
valor da proposta escrita.
7.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
proponentes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.9 - Dos lances ofertados não caberá retratação.
7.10 – Ao final dos lances, caso haja redução de preço, o percentual apurado entre o valor
final e o valor inicial, será igualmente deduzido dos valores unitários, ou seja, de cada item.

7.11 - Caso não se realizem lances verbais, o Pregoeiro examinará a proposta classificada
em 1º (primeiro) lugar, QUANTO AO OBJETO E VALOR, e decidirá motivadamente a
respeito de sua aceitabilidade.
7.12 - Após a etapa anterior, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de "HABILITAÇÃO" do proponente que apresentou a melhor proposta, para
verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item "6" deste Edital.
7.13 - Caso o proponente classificado em 1º (primeiro) lugar seja inabilitado, o Pregoeiro
examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação
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do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda aos requisitos do Edital.
7.14 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o proponente será
declarado vencedor.
7.15 - Em qualquer das hipóteses anteriores, ainda poderá o Pregoeiro negociar,
diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.
7.16 - Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todos os proponentes forem
inabilitados, a Administração poderá fixar aos proponentes, na forma do art. 48, § 3º da Lei
n.º 8.666/93, prazo para apresentação de nova proposta ou documentação, em Sessão
Pública a ser definida pelo Pregoeiro.
7.17 - Qualquer proponente, desde que presente ou devidamente representado na Sessão,
poderá manifestar imediata e motivadamente, no final da mesma, a intenção de recorrer,
quando lhe será concedido prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso,
ficando os demais proponentes, desde logo, intimados para apresentarem contra-razões, em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo daquele recorrente.
7.17.1 - Os recursos deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitação,  em duas
vias, sendo dado recibo em uma delas.
7.17.2 - Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
por intermédio do pregoeiro, que os receberá e encaminhará  devidamente instruído.
7.18- Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os
porventura interpostos, a Comissão Permanente de Licitação remeterá o processo ao
dirigente da unidade requisitante, para homologação e adjudicação do objeto.
7.19 - Nessa Sessão, o Pregoeiro dará continuidade ao certame, atendendo às regras e
condições fixadas neste Edital.
7.20 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente em interpor recurso, na
Sessão, importará na DECADÊNCIA do direito e na continuidade do certame pelo
Pregoeiro, atendendo às regras e condições fixadas no Edital, opinando pela adjudicação do
objeto da licitação ao  proponente vencedor.
7.21 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, assinada pelo Pregoeiro, pela
Equipe de Apoio e por todos os proponentes presentes.

8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
8.1 - Será considerada vencedora a proposta de MENOR PREÇO POR QUILOMETRO
EM CADA ITEM, de acordo com especificado no Anexo I, desde que atendidas as
especificações constantes deste Edital.
8.2 - O objeto deste PREGÃO será adjudicado ao proponente cuja proposta seja
considerada vencedora.
8.3 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, a
classificação far-se-á, OBRIGATORIAMENTE, por SORTEIO, em ato público, na própria
sessão, conforme disposto na Lei n.º 8.666/93.
8.4 – O pregoeiro poderá desclassificar as propostas cujos preços estejam superiores aos
praticados no mercado ou suspender a sessão para que seja realizada pesquisa a fim de
verificar tal conformidade.
8.5 – Será nomeado Comissão pela Administração pública para avaliação dos veículos e
essa Comissão será composta pelos seguintes membros: 01 Mecânico, 01 vereador, 01
motorista de ônibus da Administração pública, 01 representante do conselho escolar de
Nova União e 01 de Nova Esperança, que emitiram parecer por escrito, apresentando a
CEL.
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8.6 – Se o veículo não for aprovado pela comissão será convocado o 2º participante para
assinar o contrato.

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1 - Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 2 (dois) dias úteis
antes da data fixada para a realização do Pregão, no Serviço de Protocolo da CPL, situado
no endereço mencionado no preâmbulo, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no
prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (66)
6635551247.
9.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o proponente que não
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2º (segundo)
dia útil que anteceder a data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação
do suposto vício não suspenderá o curso do certame.
9.3 - A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, sendo corrigido o ato convocatório.

10 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA.
10.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos
proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do
objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente.
10.2 - No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os
mesmos procedimentos já previstos neste Edital para adjudicação e homologação do
resultado da licitação.
10.3- A autoridade competente adjudicará  o objeto licitado ao vencedor do certame e
homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar o Contrato dentro
do prazo de no máximo, 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data em que o mesmo for
convocado para fazê-lo junto ao Município.
10.4 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar
injustificadamente a assinar o Contrato, retomar a Sessão Pública e convidar os demais
proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação
independentemente da cominação do Art. 81 da Lei Federal 8.666/93.
10.5 - Decorrido o prazo do item 10.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não
comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele
havido como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou
conjuntamente:
10.5.1- Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta;
10.5.2 - Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 5  (cinco)
anos.
10.5.3 - A multa de que trata o item 10.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a
defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

11 – DO CONTRATO E DO PRAZO
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11.1 - O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão,
pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações
posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público.
11.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo
MUNICÍPIO a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.
11.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta
apresentada pelo adjudicatário.
11.4 – O contrato terá vigência de até  10(dez) meses a contar da assinatura do mesmo,
conforme a necessidade da administração,  podendo ser prorrogado se presentes os
requisitos legais e se de acordo com a vontade das partes.

12 – DAS PENALIDADES
12.1- Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita,
atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às
penalidades previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:

a) advertência;
b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de
atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis;
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa
injustificada do adjudicatário em executá-lo;
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar
com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos;
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que
seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração
da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vistas ao processo.

12.2 - Os valores das multas aplicadas previstas no item 12.1 poderão ser descontados dos
pagamentos devidos pela Administração.
12.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 12.1, caberá
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser
apresentado no mesmo local.
12.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas
será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
12.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são
os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93.
12.6 – O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer
procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:

a) por infração a qualquer de suas cláusulas;
b) pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste
contrato, sem prévio e expresso aviso ao Município;
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;
e) mais de 2 (duas) advertências.
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12.7 – O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato
por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei
8.666/93 e suas alterações.

13 - DAS OBRIGAÇÕES
13.1 –Do Município:
13.1.1. Aplicar à empresa ou pessoa física vencedora  penalidades, quando for o caso;
13.1.2. Prestar à Contratada (o) toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato;
13.1.3.Notificar, por escrito, à Contratada (o) da aplicação de qualquer sanção.
13.2 - Do Vencedor:

13.2.1. O Contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas
avençadas, sendo obrigações da Contratada:

a) Entrega dos serviços, objeto do presente Contrato com absoluta diligência e
perfeição;

b) Permitir e facilitar a fiscalização da Prefeitura devendo prestar as informações e
esclarecimentos necessários;

14 - DO PAGAMENTO
14.1 - Os pagamentos serão efetuados todo dia até o 5° dia útil do mês subseqüente ao
executado.
14.2 - A Pagamento somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em
total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.
14.3 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à
aplicação da penalidade.

15- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação
e/ ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.
15.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
15.3 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro,
Equipe de Apoio e representantes dos proponentes.
15.4 - Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de
05 (cinco) minutos do horário previsto.
15.5 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital
poderão ser obtidos junto a CEL pelo telefone: (66) 35551247, nos dias úteis no horário das
08 às 11:30 horas.
15.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.7 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou
indenização, poderá a licitação ter:

a) adiada sua abertura;
b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

15.8 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados pela
CEL obedecida a legislação vigente.
15.9 - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os
requisitos e condições fixadas neste Edital.
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15.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as
partes o Foro da cidade de Cotriguaçu, com renúncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
15.11 – È proibido a participação de cooperativas no procedimento licitatório.
15.12- Faz parte deste Edital:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Valor Estimado
Anexo III - Modelo de Termo de Credenciamento
Anexo IV - Modelo de Declaração que atende os requisitos legais
Anexo  VI – Modelo de Declaração de atendimento aos Requisitos de Habilitação
Anexo VII – Modelo de Declaração de Renúncia
Anexo VIII- Modelo da Proposta
Anexo IX – Minuta do Contrato

Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, 25 de Fevereiro de 2015.

ROSANGELA APARECIDA NERVIS
PREFEITA MUNICIPAL
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ANEXO I

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

Termo de Referência

1- ÓRGÃO: Secretarias
Municipais

2- TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO  n. 011/2015

( x) AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO
( ) ADITIVO DE CONTRATO

3- Unidade Orçamentária:

(  ) Secretaria de Educação

4. Descrição de Categoria de Investimento:

 INVESTIMENTOS

(  ) Obras e Infra-estrutura
(  ) Investimentos em TI (Tecnologia da Informação)
(  ) Equipamentos de Apoio (demais investimentos)

 CUSTEIO

( ) Bens de Consumo
(  ) Capacitação
(  ) Consultoria/Auditoria/Assessoria
(  ) Outras Despesas de Custeio
( x)Prestação de serviços

5 – Área: Secretaria Municipal de Educação 6.1. Unidade Solicitante/Recebedora:
Secretaria Municipal de Educação

6.2. Unidade Fiscalizadora: Secretaria
Municipal de Educação

7- Dotação Orcamentária:

ORGÃO: 06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
UNIDADE: 005 Transporte Escolar
FUNÇÃO 12 Educação
SUB/FUNÇÃO 122 Administração Geral
PROGRAMA 0010 Programa de Gestão e Manutenção
PROJETO/ATIVIDADE 2049 Manutenção e Encargos
ELEMENTO 3390-39 Pessoa Jurídica

8- Número de Convênio/ ou número de aditivo: Não se aplica

9- Objeto Sintético:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM ÔNIBUS TOCO,
FREIO A AR EM NOVA UNIÃO: LINHAS 04, 15, E 19 ATÉ ESCOLA MUNICIPAL
APARECIDO NÉRI FONSECA E ANDRE MAGGI( VESPERTINO),  LINHA 23 ATÉ A
ESCOLA APARECIDO NERI E ANDRE MAGGI ( MATUTINO)”.

10- Descrição Analítica do item Categoria de Investimento: Não se aplica

11- Justificativa Técnica: A presente demanda de contratação de transporte escolar terceirizado deve-se ao grande número de
comunidades rurais localizadas nos em três assentamentos existentes no munícipio de Cotriguaçu e demais áreas rurais habitadas por
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pequenos produtores rurais que ali residem com sua família e  filhos. O município conta com 6 núcleos escolares, e diversas escolas
rurais seriada, sendo que todos os alunos matriculados na rede estadual e municipal precisam ser deslocados para esses núcleos e
escolas, sendo que a frota municipal não consegue atender todas as localidades sendo necessária a contratação de transporte escolar
terceirizado para suprir a demanda em três núcleos que são Nova União, Nova Esperança e Nova Estrela.
12- Resultados Esperados Diretos e Indiretos:

Possibilitar que todos os alunos residentes nas mais diversas linhas e comunidades da zona rural possam se deslocar até as escolas para estudar.

13 – Público/ Clientela Alvo: Crianças, jovens/adolescentes, matriculados nas escolas municipais e estaduais.
14- Data Estimada para entrega do bem: Dois dias úteis, após a assinatura do contrato e solicitação formal do Departamento de compras.
14.1: Período de atendimento: 09 meses( PODENDO SER PRORROGADO)

14.2: Periodicidade da entrega: Conforme solicitação

15- Local de Entrega/Realização do bem e/ou serviço:
Os serviços deverão ser prestados nas linhas que os licitantes apresentarem a proposta até as referidas escolas.

16- Condições de Pagamento:

I) O pagamento será efetuado após a Nota Fiscal estar devidamente atestada pela  Secretaria solicitante e Departamento de Compras e
acompanhada dos Certificados de Regularidade Fiscal .

II) Certidões obrigatórias, para pagamento de Pessoa Jurídica: 1 - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 2 - Certidão Negativa de Débito
do INSS – Certidão Negativa de Débitos para Recebimento da Administração Pública – Secretaria de Fazenda Municipal, exigido para as
empresas cadastradas no Município de Cotriguaçu .

17– Requisitos para Apresentação da Proposta (quando necessário para explicitar Capacitação e/ou Consultoria)
Não se aplica

18 – Legislação aplicada ao objeto/Parecer específico se houver

Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993
Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002
Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006
Decreto 792/2013
19– Considerações (se houver):

21- Descrição dos Materiais com valor estimado baseado em cotações realizadas em empresas do ramo:

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO ITEM Quant/Linha UNID QUANT(KM)

VALOR
UNIT DO
KM

VALOR
MENSAL
(MÉDIA DE 24
DIAS
LETIVOS )

VALOR ANUAL 09
MESES

NOVA UNIÃO

LINHAS 04, 19 E 15 X Escola
Aparecido Neri e E.E. André Antonio
Maggi – (vespertino), com
aproximadamente 15 alunos. 46 KM 9.936

R$
5,00 R$ 4.968,00 R$ 49.680,00

LINHA 23- Escola Municipal
Aparecido Neri Fonseca e E E Andre
Antonio Maggi( matutino), com
aproximadamente 30 alunos. 56 KM 12.096

R$
5,00 R$ 6.048,00 R$ 60.480,00

TOTAL GERAL R$ 110.160,00
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Custo total estimado: R$ 110.160,00( Cento e dez  mil e cento e sessenta reais)

Cotriguaçu, 24 de Fevereiro de 2015.

Autorizo realizar os procedimentos legais para aquisição de
bens e/ou contratação dos serviços constantes neste TR.

Não autorizado

Aguarde

______________________________
Rosangela Aparecida Nervis

Prefeita Municipal
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ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO E VALOR ESTIMADO

ESPECIFICAÇÃO

PREÇO MINIMO POR KILOMETRO R$ 4,00 (Quatro reais )

PREÇO MÁXIMO POR KILOMETRO R$ 5,00 (Cinco reais )

Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT, 25 de Fevereiro de 2015.

ROSANGELA APARECIDA NERVIS
PREFEITA MUNICIPAL
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ANEXO III

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

FORA DOS ENVELOPES

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a) _________________________,
portador(a) da cédula de identidade nº ___________________, e inscrito(a) no CPF sob
nº _________________, a participar da Licitação instaurada pelo Município de
Cotriguaçu-MT, na modalidade de....................., sob nº -----------/201-------, na
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para
pronunciar-se em nome da empresa _________________,CNPJ nº
____________________, bem como formular propostas, ofertar lances verbais,
renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao
certame.

Local e data

Assinatura e carimbo do dirigente da empresa
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU - MT.
REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 0XX/201X
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa _______________, com sede à _____________, na cidade de
___________________, inscrita no CNPJ sob nº __________________, por intermédio de seu
representante legal Sr.(a) _______________________, Cargo, portador da Carteira de
Identidade RG nº __________ e do CPF nº __________, em cumprimento ao solicitado no
Edital de Pregão Presencial ..........., DECLARA, sob as penas da lei, que:

• Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou
suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos
contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação;

• Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, artigo 27, da Lei n. 8666/1993, com
redação determinada pela Lei n.  9.854/1999.

• Não possui em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções técnicas,
comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º  da Lei n.
8666/93).

Local e Data

(assinatura e identificação do representante)
Representante Legal

Carimbo de CNPJ da empresa:

(  ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISTOS DE
HABILITAÇÃO

FORA DOS ENVELOPES

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Empresa: ______________________________
CNPJ nº: ______________
Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes no
Processo Licitatório nº __________________, Modalidade: _______________ e seus
anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação, nos
termos do art. 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.

Local e data
Assinatura do dirigente da empresa
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ANEXO VII

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO  N° _____/201___
MODALIDADE:____________________
ABERTURA: ___/___/201____

Objeto: _______________________________________________

MODELO DE DELARAÇÃO DE RENÚNCIA (OPCIONAL)

A Empresa .................................................., participante da licitação sob a modalidade
___________n° _____/201__, por seu representante _________________________,
declara, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que
julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da
fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do
procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preços dos
proponentes habilitados.

_______________________, ___de _________________________de 201__

Empresa
Responsável

CNPJ:

Anexo VIII
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MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

Data:
Pregão Presencial nº .........../20XX –

À
Prefeitura de ..................................
A/C: Sr. Pregoeiro
Prezado Senhor(a):,

A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no CNPJ
sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na
participação do presente pregão, propõe a esse Município o objeto deste ato convocatório, de acordo
com a presente proposta comercial:

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO ITEM Quant/Linha UNID QUANT(KM)

VALOR
UNIT DO
KM

VALOR MENSAL
(MÉDIA DE 24
DIAS LETIVOS )

VALOR ANUAL 09
MESES

NOVA UNIÃO

LINHAS 04, 19 E 15 X Escola Aparecido
Neri e E.E. André Antonio Maggi –
(vespertino), com aproximadamente 15
alunos. 46 KM 9.936
LINHA 23- Escola Municipal Aparecido
Neri Fonseca e E E Andre  Antonio
Maggi( matutino), com aproximadamente
30 alunos. 56 KM 12.096

TOTAL GERAL

 Validade da proposta: ..........................................................................................
 Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações,

bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes,
impostos, obrigações, entre outros.

Data: _____________________
Assinatura: ________________
Nome do Representante Legal do Proponente:___________________

Carimbo do CNPJ



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

CNPJ n° 37.465.309/0001-67
Avenida 20 de dezembro, 725 – Centro – CEP 78.330-000 - Cotriguaçu - Mato Grosso

Telefone: (66) 3555-1224 FAX (66) 3555-1621
Novo Tempo em Novas Mãos - Gestão 2013 - 2016

ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE
.......................................... E A __________________________________.

O MUNICÍPIO de ...................................., neste ato representado por seu Prefeito,
Sr. ....................................................., com interveniência do (a) Secretário (a) de
...................................................,  Sr. ................................................., doravante denominado
MUNICÍPIO e a _____________________________ __________________ estabelecida à
rua ____________________________________ n. º ____, CNPJ nº
......................................, pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada
CONTRATADA, considerando o resultado do Pregão Presencial n° ........../2013, firmam o
presente contrato, obedecidas as disposições da Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº
(decreto que institui a modalidade pregão) e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e as
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, como Contratante, contrata
....................................................., para executar todos os serviços de transporte escolar,
através de um ........................., ano de fabricação ..............., Placa ....................... Chassi
......................., para transportes de alunos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS
2.1 - Os serviços acima apontados serão prestados no transporte de alunos residente na
Linha ........ à Escola Municipal ........................................., no período ordenado pelo
Contratante, para ingresso às aulas, perfazendo um percurso diário de .......................
(............................), totalizando um percurso mensal de
R$..............................(.............................) quilômetros rodados, sendo descontado na
proporção o mês que não tiver 24 (vinte e quatro) dias letivos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PERÍODOS
3.1 - O Contratado deverá perfazer o percurso, nos períodos .........................

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO
4.1 - A Contratante pagará ao Contratado, pelos serviços, a importância mensal de R$
................... (.........................................................................) brutos, sendo o valor do
quilômetro rodado de R$ .................... (..................................................), sendo descontado
na proporção o mês que não tiver 24 (vinte e quatro) dias letivos e sendo acrescento o mês
que ultrapassar os 24 (vinte quatro) dias letivos, devendo o pagamento ser efetuado, até o
quinto dia útil do mês subseqüente a execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA – ORIGEM
5.1 - O presente instrumento contratual advém do processo licitatório na modalidade da
..........................................., obrigando-se aos termos do Edital e demais disposições e
vincula-se na íntegra às disposições legais, contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
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de 1.993, e alterações posteriores, bem como a  Medida Provisória nº 1.531-4 e suas
convalidações.

CLAÚSULA SEXTA - DOS ENCARGOS
6.1 - O Contratado sujeitar-se-á aos descontos dos encargos a ele imposto por força das

Legislações pertinentes, ISSQN, IRRF e INSS.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO

7.2 - Fixa o prazo deste instrumento, com início no dia ........................... de 2014 e término
previamente estipulado para o dia ...................... de ............................ do corrente ano.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.3 - As despesas oriundas deste compromisso correrão por conta da dotação orçamentária:

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Atestar o relatório mensal referente a execução do objeto deste Contrato;
9.2. Aplicar à contratada penalidades, quando for o caso;
9.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato;
9.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da do Relatório
no setor competente;
9.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DE EXECUÇAO PELA
CONTRATADA

10.1Fornecer o objeto  nas especificações contidas neste Contrato;
10.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os produtos vendidos;
10.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
10.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor contratado;
10.5. Fornecer o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
10.6. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no presente termo.

CLÁUSULA Décima PRIMIERA - DA GARANTIA
10.1 – A prestação da garantia está dispensada, nos termos do art. 56, caput, da Lei n°
8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1- Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução
imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente
contratado às penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se:

a) advertência;
b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de
atraso injustificado na execução do mesmo , observado o prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis;
c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa
injustificada do adjudicatário em executá-lo;
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar
com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos;
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e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que
seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração
da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas
ao processo.

12.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.
12.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 10.1, caberá
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação.
12.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido ao Secretário da unidade
requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
12.5 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são
os previstos no art. 78 da Lei 8.666/93.
12.6 – O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer
procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:

a) por infração a qualquer de suas cláusulas;
b) pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;
c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste
contrato, sem prévio e expresso aviso ao Município;
d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;
e) mais de 2 (duas) advertências.

12.7 – O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato
por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO
13.1 - Ocorrendo eventualmente necessidade de reparar, corrigir, remover ou

reconstituir, no total ou em parte o produto, o objeto do contrato, essas correções são de
responsabilidade total do Contratado, nos termos do art. 69 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.1 - A rescisão do presente contrato pode ser:

§ 1º - Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termos de processo de licitação,
desde que haja conveniência para a Prefeitura Municipal.
§ 2º - Administrativa, por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados
nos incisos I a XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
§ 3º - Judicial, nos termos da legislação processual;
§ 4º - Em qualquer caso da rescisão administrativa, responderá as sanções previstas nos
artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
15.1 - A inexecução total ou parcial enseja sua rescisão, com as conseqüências

contratuais, conforme artigo 77 da Lei 8.666/93
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REAJUSTAMENTO

16.1 - Os preços contratuais serão reajustáveis, conforme artigo 65 e seus incisos da
Lei 8666/93

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DESPESAS
17.1 - O pagamento todas as despesas de manutenção e conservação do veículo é
exclusividade do Contratado. Os preços contratuais serão irreajustáveis.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXECUÇÃO DO CONTRATO NOS CASOS
OMISSOS

18.1 – A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito
privado, na forma do art. 54 da Lei n° 8.666/93, combinando com o inciso XII, do artigo
55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
19.1 - A Contratada deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, sendo que mensalmente deverá apresentar as certidões exigidas na
licitação com data de validade vigente;

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
20.1 – A CONTRATANTE fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos e
supressões que, a critério da PREFEITURA, se façam necessários no objeto desse contrato,
até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor global desse Contrato.
20.2 – As supressões poderão ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre
as partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – DO DOMICÍLIO E FORO
21.1 - As partes elegem como domicílio legal o foro da Comarca de Cotriguaçu/MT,

para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato, excluindo-se qualquer outro por
privilegiado que seja.

21.2 - E por estarem devidamente acordadas, declaram as partes contratantes,
aceitarem as disposições estabelecidas nas cláusulas deste Instrumento Contratual,
sujeitando-se às normas contidas na Lei nº 8.666/93, bem como as demais normas
complementares.

Prefeitura de ........................................., ___ de ____________ de 201_.

PREFEITA MUNICIPAL

Contratada
TESTEMUNHAS:

1) __________________________
2) __________________________


