
 

  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

TIPO: MAIOR OFERTA 

DATA DE ABERTURA: 15/09/2021 

HORA: 13h:30hrs( horário local) 

LOCAL: Sala de Licitações/PMPAZ 

 
O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o nº 

03.238.631/0001-31, com sede à Rua Ministro César Cals, nº 226 - Centro, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, nomeada pela Portaria nº 055, de 14 de Janeiro de 2021, torna público que promoverá sob regência da 

Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e Lei Federal nº 11.952, de 25 de Junho de 2009 e posteriores 

modificações, e das Leis Municipais nº 813/2011 e nº 882/2014, licitação na modalidade Concorrência Pública, 

do tipo preço global, disporá dos veículos necessários à execução dos serviços, bem como de promover 

instalações adequadas para guarda e conservação da frota, sob as condições e especificações ora estabelecidas neste 

EDITAL e nos anexos que os integram. 

 

O Município de Peixoto de Azevedo, através de sua Comissão de Licitação recebera as propostas referentes a 

Concorrência Pública nº 001/2021 do tipo MENOR PREÇO, para disporá dos veículos necessários à execução dos 

serviços, bem como de promover instalações adequadas para guarda e conservação da frota, sob as condições e 

especificações ora estabelecidas neste EDITAL e nos anexos que os integram realizada no dia 17 de Setembro de 

2021, às 13h:30hrs( horário local), na Rua Ministro César Cals, nº 226 - Centro, no Setor de Licitações, na sede 

da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo–MT, regida pelas condições a seguir descritas. O recebimento do 

Credenciamento e dos envelopes 1 - Documentos e 2 - Proposta de Preços deverão ser protocolados endereçados à 

Comissão Permanente de Licitação no SETOR DE PROTOCOLOS, no PAÇO MUNICIPAL MILTON JOSÉ 

SANTANA. O prazo de tolerância será de no máximo 10 minutos, não se aceitando justificativas de atraso 

na entrega das propostas devido a problemas de trânsito ou de qualquer outra natureza. 
Na hipótese de ocorrer feriado ou outro fato impeditivo, a critério exclusivo da Administração, que impeça a 

realização da sessão pública no dia e hora marcada, será designado outro dia e hora e publicado na imprensa oficial, 

ficando a cargo das empresas interessadas no acompanhamento da publicidade. A não observação por parte das 

licitantes interessadas, nada será devido à licitadora. 

 

1 – OBJETO: 

  

1.1 PREÂMBULO - A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo por sua Comissão Permanente de Licitações 

torna público para conhecimento dos interessados, que se acha aberta nesta prefeitura a Concorrência Pública nº 

01/2021, nos termos do Processo Administrativo n.º 3604/2021 destinada a “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTEMPLANDO 23 

LINHAS DA REDE PUBLICA PARA OS ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL E 

ARREDORES COMPREENDENDO OS ASSENTAMENTOS RURAIS ATENDENDO AS 

NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO , CONFORME PROJETO BÁSICO E ANEXOS”. 
  

    1.1.1 - A presente licitação é do tipo menor preço global, disporá dos veículos necessários à execução dos 

serviços, bem como de promover instalações adequadas para guarda e conservação da frota e se 

processará de conformidade com este edital e pela Lei Federal nº. 8.666/93, e alterações posteriores e lei 

Complementar nº 123/2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

  

    1.1.2 - Os envelopes “HABILITAÇÃO e PROPOSTA" deverão ser apresentados no 

Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo situado na Rua 



 

  

Ministro César Cals, nº 226 - Centro, no Setor de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Peixoto de 

Azevedo–MT, até às 13h:30hrs ( horário local) do dia 17/09/2021. A abertura do envelope 

“Habilitação” ocorrerá no mesmo dia às 13h:30hrs ( horário local) do dia 17/09/2021, quando se 

procederá a rubrica, pelos presentes, dos elementos ali contidos.  

  

           1.1.3 - As informações e os procedimentos desta licitação serão executados pelo Departamento de 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal Peixoto de Azevedo, de 2.ª a 6.ª feira das 12h00min às 

18h00min horas, ou pelo fone 66 – 3575-5102. Comunicações através de correspondências: endereçar à 

Prefeitura Municipal Peixoto de Azevedo, aos cuidados do Departamento de Licitações e Contratos situado na 

Peixoto de Azevedo. 

 

          1.1.4.1 - A PREFEITURA não se responsabiliza por documentos enviados pelo correio e não entregues  

        em tempo hábil no Departamento de Compras e Licitações. 

  

  1.1.5 - Para conhecimento dos interessados expede-se o presente edital, do qual será extraído um resumo 

que será afixado no saguão do Paço Municipal e publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, 

Jornal de Circulação do Estado, Diário Oficial da União e AMM, com a disponibilização do edital no site: 

www.prefeiturapeitodezevedo.com.br 

 

   1.1.5.1 Da mesma forma ocorrerão todas as demais publicações e trâmites referentes a este procedimento, 

bem como instruções suplementares para todos os efeitos legais. 

 

   1.1.5.2. A licitante que desejar cópia integral das decisões deverá comparecer ao Departamento de 

Licitações e Contratos e solicitá-las. 

 

1.1.1.5.3 O edital completo e seus anexos serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Peixoto de 

Azevedo, sem nenhum custo a qualquer interessado, ou pela internet, através do site: 

www.peixotodeazevedo.com.br ou, ainda, por solicitação feita ao e-mail 

licitacao_peixotodeazevedo@hotmail.com  

 

 

 1.1.6 - INTEGRAM ESTE EDITAL, COMO ANEXOS E PARTES INDISSOCIÁVEIS: 

  

    Anexo I - Projeto Básico 

    Anexo IA – Especificação das linhas, itinerário e quilometragem. 

   Anexo IB – Quantidade de alunos, unidades e períodos de atendimento. 

   Anexo II - Especificação Mínima dos Veículos 

   Anexo III - Modelo da proposta comercial 

   Anexo IV - Orientação para a realização da proposta comercial 

   Anexo V - Minuta de Contrato 

   Anexo VI - Termo De Ciência E Notificação 

  Anexo VII  – Termo de credenciamento 

  Anexo VIII - Declaração da forma de garantia para contratar correspondente a 5% sobre o valor do contrato 

  Anexo IX - Declaração do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal e da inexistência de fato impeditivo. 

            Anexo X - Declaração de condição de ME OU EPP. 

            Anexo XI – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

 Anexo XII - Declaração de Visita Técnica 

 

mailto:licitacao_peixotodeazevedo@hotmail.com


 

  

 1.1.7 - As quantidades propostas nesta licitação poderão ser aumentadas ou diminuídas a critério da Prefeitura, 

dentro dos limites estabelecidos no artigo 65 seus incisos e parágrafos da Lei 8666/93 e alterações 

posteriores 

 

1.1.8 – O valor total máximo para a referida contratação é de R$ 5.405.400,00 

 

     02. DO OBJETO DA LICITAÇÃO   

 

2.1 Visa a presente licitação “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR CONTEMPLANDO 23 LINHAS DA REDE PUBLICA PARA OS ALUNOS 

QUE RESIDEM NA ZONA RURAL E ARREDORES COMPREENDENDO OS ASSENTAMENTOS 

RURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO , CONFORME PROJETO BÁSICO E 

ANEXOS”. 

 

2.2 - Serão às expensas da contratada todas as despesas que se fizerem necessárias com materiais, mão-de-obra e 

equipamentos. 

 

03. - DO CREDENCIAMENTO 

  

3.1 No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão estar representados por agentes 

credenciados, com poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos 

em todas as fases licitatórias. 

 

3.2 Em atendimento aos termos da Lei Complementar 123/2006, comprovar no ato de credenciamento, se for o caso, 

tratar-se de micro empresa ou empresa de pequeno porte (EPP), mediante a apresentação de declaração, sob as 

penas da Lei, fora dos envelopes de Habilitação e Proposta, de que cumpre os requisitos legais para qualificação 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir ao direito de preferência como critério 

de desempate estabelecido naquela Lei, juntando, ainda, certidão simplificada fornecida pela Junta Comercial, 

comprovando seu respectivo enquadramento. 

 

3.3. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular, em original ou cópia autenticada, conforme 

Anexo VI. 

  

3.4. Sendo o representante sócio ou dirigente do licitante, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo ato 

constitutivo ou documento no qual estejam expressos os seus poderes.  

 

    3.5. O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva cédula de identidade ou documento 

equivalente, em separado do envelope “PROPOSTA”. 

 

    3.6. A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a desclassificação ou inabilitação do 

licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os 

trabalhos. 

 

3.7. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa. 

       

3.8. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão Permanente de Licitações e juntados ao processo 

administrativo. 

 



 

  

3.9 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no Anexo 

XI deverá ser apresentada FORA dos Envelopes, junto ao CREDENCIAMENTO. 

 

 

0.4 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1.  Poderão participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas, empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em 

funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação de: 

          

                       4.2. consórcios; 

 

4.3.  cooperativas; pessoas físicas ou jurídicas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal de Peixoto de Azevedo 

 

      4.4. empresas com falências decretadas ou concordatárias; 

 

4.5. empresas das quais participe, seja a que título for servidor público municipal de Peixoto de Azevedo. 

 

05. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

5.1 - O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II da lei 8666/9 contar 

da emissão da Ordem de Inicio Dos Serviços.  

 

5.1.2 - O Contrato poderá a qualquer tempo, ser aditado para adequações às disposições governamentais aplicáveis à 

espécie. 

 

5.2 - A licitante vencedora deverá assinar o Contrato dentro de, no máximo 30 (trinta) dias após a convocação feita pela 

Prefeitura, sob pena de multa prevista neste edital sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei. 

  

5.3 - Quando o adjudicatário convocado, dentro do prazo de validade de sua proposta, não mantiver habilitação regular 

ou se recusar a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento equivalente, será convocado outro licitante, observada a 

ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

5.4 Na hipótese supra a PREFEITURA poderá convocar a licitante imediatamente classificada ou revogar a licitação. 

(Artigos 64 e 81 da Lei Federal 8.666/93 e 8.883/94). 

  

5.5. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no serviço, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos serviços contratados. 

 

06. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  

 

61. Execução de serviço de transporte na modalidade fretamento contínuo, observando-se as rotas e horários previamente 

estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, conforme “Ordem de Serviço Operacional” que 

será entregue à licitante contratada após a assinatura do contrato. 

 

6.2. Um percentual de 30% dos veículos da frota vinculada à prestação dos serviços deverão atender às especificações do 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB e demais normas da legislação federal pertinente (CONTRAN, CONMETRO) 

e àquela que trata da acessibilidade, a Lei 10.098/2000, bem como às estabelecidas ou que vierem a ser 

determinadas pelo Contratante ou por outros órgãos competentes. 

 



 

  

 

6.3. Toda frota de veículos deverá atender o art. 136 do Código Nacional de Transito. 

 

6.4. Todos os veículos a serem utilizados na prestação do serviço concedido devem ser previamente aprovados por 

vistoria da Contratante, devendo possuir as especificações mínimas previstas neste Edital. 

 

6.5. O serviço deverá ser executado exclusivamente com ônibus tipo rodoviário. Os veículos deverão apresentar boas 

condições de utilização e pleno funcionamento mecânico e de segurança, os quais serão vistoriados 

semestralmente por uma Comissão Especifica de Vistoria 

 

6.6. A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, instalações adequadas, próprias, para abrigar e 

efetuar a manutenção dos veículos e centralização dos escritórios, possibilitando ao Contratante que os veículos 

sejam vistoriados, após limpeza, em condições satisfatórias de acesso aos sistemas mecânicos. 

 

6.8.  Conduzir os veículos, com profissionais habilitados para o exercício de condução de transporte escolar, de acordo 

com as exigências do cadastro municipal de condutores de veículos/transporte escolar, e possuir em seu quadro número 

suficiente para atender à demanda inclusive quando da ausência dos motoristas efetivos. 

 

6.8.1 Os motoristas utilizados na operação do serviço deverão atender os requisitos dos arts. 138 e 329 do Código de 

Transito Brasileiro. 

 

6.9. Indicar, por meio de faixa ou adesivo, que está a Serviço da Prefeitura de Peixoto de Azevedo – Secretaria da 

Educação, conforme modelo a ser fornecido pela Contratante. 

 

6.10. Todos os veículos deverão possuir motorista devidamente treinado e capacitado pela empresa contratada, que se 

responsabilizará pelo embarque, pela elaboração da lista de presença diária, assim como monitoramento durante a 

viagem. 

 

6.11  - Fiscalização: A Prefeitura será representada, durante a execução dos serviços, por um servidor  credenciados pela 

Secretaria Educação, com a autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação e orientação geral, 

controle, coordenação e fiscalização sem que isso reduza as responsabilidades legais e contratuais da Contratada 

nem quanto aos danos autorais e pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos próprios da firma, seja por 

atitudes de seus empregados propostos. 

 

 

       6.9.12 – O fiscal designado anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

Contrato e os problemas observados nos serviços devendo ser  obedecido rigorosamente o disposto neste edital e na 

proposta vencedora. 

 

 

        6.9.13 - O representante poderá designar outros funcionários para auxiliá-lo no exercício da fiscalização. 

  

       6.9.13.1. - A licitante vencedora deverá comunicar à PREFEITURA, imediatamente, qualquer ocorrência ou 

anormalidade que venha interferir na execução dos serviços objetivados na presente licitação. 

 

  6.9.13.2. - A Fiscalização poderá, a seu critério, exigir a substituição imediata de todo e qualquer equipamento que 

sem condições de serviço ou mesmo de pessoal, se assim julgar conveniente e necessário. 

       6.9.5  -  A existência de ação fiscalizadora da Prefeitura, não exclui, nem diminui a completa responsabilidade da 

licitante vencedora no que lhe compete. 



 

  

6.10  - Representação da licitante vencedora: A licitante vencedora  deverá manter, a testa dos serviços um preposto 

que a representará na execução do contrato. Este preposto deverá acompanhar a execução dos serviços, prestando 

toda a assistência técnica necessária. 

 

6.11 -  Sub-empreitada: A licitante vencedora  não poderá sub-empreitar os serviços contratados. 

   

 

07. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

 

7.1 - Fornecer e conservar todo equipamento e ferramental necessário à execução dos serviços. 

 

7.1.1 - A Fiscalização poderá exigir por inadequada ou sem condições de uso, a substituição imediata de qualquer 

equipamento que se revelarem inadequados e/ou impróprios para a prestação dos serviços objetivados. 

 

7.2 -   Manter os equipamentos, para execução dos serviços, sempre em perfeitas condições de uso e funcionamento. 

 

 

7.3    Observar o disposto neste edital em todos os seus termos. 

 

7.4 - Executar todos os serviços contratados, necessários a permitir a perfeita prestação dos serviços objetivados nesta 

licitação. 

 

7.5 - Obedecer rigorosamente, a sua proposta e ao disposto nas Especificações Técnicas. 

 

7.6 – Executar os serviços com toda a perfeição técnica, não se aceitando qualquer justificativa para serviços mal 

executados ou alegação de inexistência de mão de obra especializada. 

 

7.7 Comunicar à PREFEITURA, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução 

dos serviços objetivados na presente licitação. 

 

7.8 Operar sempre as rotas determinadas pela contratante. 

 

7.9. Manter, durante toda a vigência do contrato, instalações adequadas, próprias, para abrigar e efetuar a 

manutenção dos veículos, possibilitando ao Contratante que os veículos sejam vistoriados, após limpeza, 

em condições satisfatórias de acesso aos sistemas mecânicos. 

 

 

08. DAS RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

 

8.1 - A licitante vencedora é a única e exclusiva responsável perante a Prefeitura, Poderes Públicos, Companhias 

Concessionárias e Terceiros, pelo serviço por ela executada. 

 

        8.1.1 - A licitante vencedora é responsável, única e exclusivamente perante o INSS, pelas contribuições de 

todos os seus prepostos operários e funcionários. 

 

        8.1.2 - A licitante vencedora é responsável, única e exclusivamente, pela imperfeição e insegurança dos 

trabalhos executados, sendo certo que nenhum pagamento desta a isentará da responsabilidade 

civil estabelecida no Código Civil Brasileiro. 

 



 

  

 

 

8.2 DO DIREITO DA LICITANTE VENCEDORA 

 

8.2.1 A licitante vencedora poderá propor a organização de atendimentos a eventos e a situações especificas não 

previstas como escopo habitual da contratação de transporte escolar, desde que tenha autorização prévia da 

Contratante. 

 

 

09 - DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES: 

 

9.1 - O disposto no item 10.1 deverá ser entregue em envelope fechado de forma inviolável. No envelope deverá constar 

externamente o nome do proponente e as expressões: 

 

                                   CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 001/2021– PROC ADM Nº. 3604/2021 

“HABILITAÇÃO” 

 

9.2 - O disposto no item 11.1, deverá ser entregue em envelope fechado de forma inviolável. No envelope deverá constar 

externamente, o nome do proponente e as expressões: 

 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº. 001/2021– PROC ADM Nº. 3604/2021 

“PROPOSTA” 

 

9.3 - Os envelopes deverão ser entregues no local informado no item 1.1.3 deste edital. 

 

9.4 - Somente poderão manifestar-se em ATA. 

 

a) Representante legal da empresa, munido de comprovante e R.G.; 

 

b) Procurador munido de procuração e R.G., ou;  

 

          c) Representante credenciado pela empresa, munido de credencial e R.G.; 

 

9.5. A simples participação da licitante através da apresentação dos envelopes gera a presunção de que: 

 

9.5.1. Recebeu o edital e tem pleno conhecimento de todos os elementos técnicos, das condições gerais e 

particulares da licitação, e possui informações suficientes para apresentação de sua proposta, bem 

como integral cumprimento do contrato, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 

condição impeditiva; 

 

        9.5.2. A entrega dos envelopes implica na total sujeição da licitante aos termos deste edital e de seus anexos 

importando em total concordância com os mesmos; 

 

        9.5.3. Sua proposta engloba todos os insumos, tais como: materiais, mão de obra, serviços, taxas, impostos, encargos 

trabalhistas e sociais, energia elétrica, abastecimento de água, consumo de combustível, consumo de 

outros materiais e serviços e despesas administrativas. 

 

       9.5.4. Assume integralmente a responsabilidade sobre os materiais e equipamentos adquiridos e utilizados para 

execução dos serviços, tanto no que se refere ao seu pagamento, quanto a sua qualidade e 

produtividade; 



 

  

 

       9.5.5. Responde perante a Contratante pel 

os serviços eventualmente contratados por si, como se fosse executado por ela própria proponente, sendo que qualquer 

contratação nesse sentido dependerá de expressa autorização da Contratante. 

 

10 – DO ENVELOPE HABILITAÇÃO: 

  

10.1 - O envelope ‘HABILITAÇÃO’ deverá conter os documentos abaixo relacionados:  

  

          10.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

10.1.1.1 Para Empresa Individual: Constituição da empresa e suas alterações; 

 

10.1.2.2 Para Sociedade Empresária: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última 

alteração, devidamente registrados; 

 

10.1.1.3- Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, em exercício; 

 

 10.1.1.4 - Para Sociedade Simples: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das 

pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

10.1.1.5 - Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de 

autorização, e ata de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

10.1.2 - REGULARIDADE FISCAL 

 

10.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 

Fazenda da sede ou domicílio do licitante; 

 

10.1.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo a sede ou 

domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 

licitação; 

 

10.1.2.3 - A regularidade da situação da Licitante frente aos tributos federais deverá ser demonstrada 

através da Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, inclusive 

contribuições sociais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e pela Certidão quanto à 

Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ou pela 

Certidão conjunta. 

 

10.1.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão ou, se for o caso, 

comprovação, expedida pela Fazenda Estadual de que a empresa é isenta. 

 

10.1.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal, com prazo de validade em vigor e prova de regularidade em razão das contribuições 

sociais. 

 

10.1.2.6 Apresentar Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do 

licitante;  



 

  

 

10.1.2.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição.  

10.1.2.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, em cumprimento à Lei nº. 12.440/2011 e à Resolução 

Administrativa TST nº. 1.470/2011. 

 

10.1.2.9 A certidão a que se refere o item anterior poderá ser obtida pelo site www.tst.jus.br. 

 

 

10.1.2.10 As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

 

                   10.1.2.11 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a critério da Administração 

Pública, para regularização da documentação; pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

                     10.1.2.12 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará na 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 os licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

10.1.2.13 As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa. 

 

10.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

10.1.3. Atestado(s) ou Certidão (ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante, que demonstrem a execução de até (50% 

cinqüenta por cento) em obediência ao disposto na Súmula nº 24 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso - MT, permitida o somatório, desde que concomitantes, de serviços de transporte escolar, 

compatíveis como objeto deste certame licitatório, no mínimo 156 linhas em relação ao quantitativo total de 

linhas com fulcro na planilha resumida parte integrante deste edital. 

 

                     10.1.3.2. Apresentar declaração de que se vencedor do certame apresentará para a assinatura do contrato os 

seguintes documentos: 

 

10.1.3.3.  Comprovante de registro em carteira de trabalho de motoristas com salário correspondente a, no mínimo, o piso 

salarial da categoria; 

 

10.1.3.4.  Certificado de registro de a Autorização para Transporte Ônibus Fretado adaptados para o transporte de 

escolares, original ou cópia autenticada e/ou documento hábil de propriedade ou posse em nome da contratada; 

 

http://www.tst.jus.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8666cons.htm#art81


 

  

10.1.3.5. Vistoria do(s) veículo(s) adaptados para o transporte de escolares, emitido pela CIRETRAN; 

 

10.1.3.6. Carteira de habilitação Categoria D ou superior dos condutores dos veículos; 

 

10.1.3.7. Comprovante da aprovação em curso dos motoristas como Condutores de Transporte Escolar dentro do prazo 

de validade; 

 

10.1.3.8. Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo Poder Judiciário em nome dos condutores dos 

veículos, notadamente, relativos aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores; 

 

10.1.3.9. A não apresentação da documentação prevista no item 10.1.3.1. e subitens caracterizará recusa na assinatura 

do contrato. 

 

 10.1.3.10. Comprovação do Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro equivalente, reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 

de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes ao objeto desta licitação 

(Lei8.666/93, Art.30 § 1° inciso I). 

 

10.1.3.11. A formação do profissional poderá ser de qualquer área atinente à logística, podendo-se exemplificar: 

administradores de empresas, engenheiros, tecnólogos em logística, etc. 

 

10.1.3.12. A comprovação de vínculo do profissional com a Licitante poderá se dar mediante qualquer das condições 

previstas na Súmula 25 do TCE/SP1. 

 

10.1.3.13. O profissional acima indicado deverá participar na execução do serviço objeto da presente Licitação, só 

podendo ser substituído com prévia autorização da Administração (Lei 8.666/93, art. 30, §10), devendo 

obrigatoriamente firmar declaração neste sentido. 

 

10.1.3.14. A exigência de profissional técnico com experiência em logística se justifica em razão do tamanho da 

operação que compreende a utilização diariamente de frota total de 28 veículos( 19 ônibus – 03 micro ônibus -  01 van 

– 05 a reserva técnica) e a execução de 23 linhas. 

 

10.1.3.15. Atestado de visita técnica (Anexo XII), que sob as penas da lei e para os devidos fins, poderia visitar e inspecionar os 

locais dos serviços por amostragem do objeto da presente licitação, de caráter facultativo, objetivando o pleno conhecimento 

das condições locais da região onde estes serão executados, da natureza e do escopo dos mesmos, e ciência de todas as condições e 

eventuais dificuldades para sua execução. 

 

    10.1.3.16 A visita técnica aos locais de prestação de serviços por amostragem É OPCIONAL, não é Obrigatória, 

porém, recomendável, bastando tão somente à declaração solicitada no item 10.1.3.15. 

 

10.1.3.17 As visitas poderão ser agendadas com antecedência, junto ao Departamento de Transportes da 

Secretaria de Educação, através do telefone 66-3575-1530 com Srª. Raimunda Barbosa da Silva. 

 

10.1.3.18- A visita técnica tem por finalidade obter, para a utilização e exclusiva responsabilidade do licitante, 

esclarecimentos/informações adicionais que repute necessário à elaboração da proposta. 

                                                 
1SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante 
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 
contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução 
dos serviços. 



 

  

10.1.3.18  Todos os custos associados à visita serão de inteira responsabilidade do licitante; 

10.1.3.18.1 - Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das 

condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento, como 

elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato. 

10.1.3.18.2 - Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, sob 

alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre os serviços ou condições existentes; 

 

 

               10.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA 

 

         10.1.4.1 - Prova de possuir capital social registrado não inferior a R$ xx ( - ) CORRESPONDENTE 

A 10%(DEZ POR CENTO) DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PARA 12 

MESES (TCEMT) comprovando através da apresentação da cópia do Certificado de 

Registro Cadastral ou da alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial, 

admitida a sua atualização através de índices oficiais como permitido pelo Artigo 31 

parágrafo 3º da Lei. 

                       10.1.4.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis e apresentados na forma da 

Lei, registrado na Junta Comercial do Estado, com os termos de abertura e encerramento, 

assinado pelo contador responsável e pelo proprietário da empresa, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, conforme índices descritos a seguir, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta (Artigo 31, 

inciso I, da Lei 8.666/93). O Balanço e as demonstrações a serem apresentados, deverão ser 

cópia extraída do Livro Diário, com apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do 

Livro Diário, devidamente autenticado pela Junta Comercial do Estado ou comprovante de 

entrega do SPED Fiscal - Sistema Público de Escrituração Digital. Em se tratando de 

sociedade por ações ("SA"), deverá ser apresentada à publicação em órgão de imprensa oficial. 

 

10.1.4.2.1 - Os documentos mencionados nos itens anteriores, deverão ser apresentados inclusive 

pelas empresas enquadradas como ME ou EPP, que não estão dispensadas, para fins de participação 

em procedimentos licitatórios, da apresentação, para a habilitação propriamente dita, dos documentos 

exigidos pela Lei de Licitações. 

 

10.1.4.2.3 - Em se tratando de balanço de abertura que impossibilite a apresentação dos índices 

contábeis, este será submetido à análise do setor de contabilidade da Prefeitura para verificação da 

boa situação financeira da empresa. 

 

10.1.4.2.4 Em se tratando de Sociedade Anônima, o balanço deverá ser apresentado em publicação no 

Diário Oficial do Estado. 

 

       10.1.4.3 A boa situação financeira das empresas será aferida ainda pela demonstração no mínimo dos 

seguintes índices, devendo ser apresentados por escrito e assinado pelo contador e pelo responsável legal 

da licitante: 

 

 

 

 



 

  

 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

 

ILC = AC/PC > ou = 1,0 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL –  

 

ILG=(AC+RLP)/(PC + ELP)> ou = 1,0 

 

GRAU DO ENDIVIDAMENTO  

 

GE = (PC + ELP) / AT < ou = 0,50 

 

ONDE: AC = ativo circulante 

PC = passivo circulante 

RLP = realizável a longo prazo 

ELP = exigível a longo prazo 

AT = ativo total 

 

Os índices serão calculados sempre com duas casas decimais, arredondando-se as frações para o centésimo mais 

próximo, superior ou inferior. 

10.1.4.4 Em se tratando de Sociedade Anônima, o balanço deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial 

do Estado. 

 

         10.1.4.5  Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 

data não superior a 3 (três) meses da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do 

documento.  

 

        10.1.4.6 - De acordo com as referências contidas no processo administrativo, para efeito dos itens 10.1.4.1 

supra, com base nos levantamentos realizados estima-se que o valor da contratação para o período de 12 (doze) 

meses2 é o de R$ _____________, calculado da seguinte fórmula: valor do km estimado R$ _____ multiplicado 

pela quantidade de quilômetros diários (_____ km), multiplicado pela quantidade de dias letivos no ano (200). 

 

      10.1.4.6 Declaração de que cumpre o disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal e da 

inexistência de fato impeditivo (Anexo IV). 

             

  10.2 - Os documentos necessários à habilitação mencionados acima poderão ser apresentados no original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, ou por servidor da administração, ou 

publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

  

 10.3 - A licitante que deixar de apresentar os documentos exigidos no item 10.1 e sub-itens será considerada 

INABILITADA. 

 

                                                 
2SÚMULA Nº 37 - Em procedimento licitatório para contratação de serviços de caráter continuado, os percentuais 
referentes à garantia para participar e ao capital social ou patrimônio líquido devem ser calculados sobre o valor 
estimado correspondente ao período de 12 (doze) meses. 



 

  

11. DA PROPOSTA    

 

                11.1 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123 SERÁ DADA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS 

MICRO EMPRESAS (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) DESDE QUE DEVIDAMENTE 

COMPROVADA ESSA SITUAÇÃO NA FORMA DA LEI.  

 

O CUSTO ESTIMADO DESTA CONTRATAÇÃO É DE R$ _______ 

O ENVELOPE PROPOSTA DEVERÁ CONTER:   

 

11.1.1 No Envelope 02 – Proposta Comercial, a Licitante incluirá a proposta e toda a documentação relativa à 

mesma, com a respectiva planilha de custos que a determinou, que tem por objetivo demonstrar, claramente, a 

viabilidade do contrato como um todo. Os fundamentos de sua constituição deverão ser apoiados, por 

demonstrativos de custos setoriais. Para esse efeito, deverão as Licitantes observar o anexo IV do edital, sob pena 

de desclassificação.  

 

11.1.2 A Proposta Comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa licitante, conforme modelo 

constante do Anexo III, em uma única via redigida em português, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e 

devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo seu representante legal ou procurador 

devidamente qualificado.  

 

11.1.3 Ocorrendo divergência entre valores numéricos e literais, prevalecerão os redigidos por extenso. 

  

11.1.4 O valor constante da proposta da Licitante será de sua exclusiva responsabilidade.  

 

11.1.5 A Proposta Comercial deverá conter o valor em reais (R$) do preço ofertado por viagem, objeto da presente 

licitação, devendo ser anexadas as planilhas que a embasam, como previsto no Anexo IV deste instrumento. 

 

11.1.6 A Licitante Vencedora terá um prazo de até 10 (dez) dias, para iniciar a execução dos serviços licitados, a 

partir da dada da assinatura do contrato. 

11.1.7 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL, satisfeitos todos os termos 

estabelecidos neste ato convocatório.  

 

         11.1.8.  - Indicação da forma de garantia para contratar que será oferecida, por ocasião do Contrato, cujo valor 

corresponderá a de 5%(cinco por cento) do valor correspondente a 12 meses do valor do contrato, 

e que poderá ser em:   

   

A - Caução em dinheiro, cheque administrativo, ou em títulos da dívida pública;    

B - Seguro garantia, ou;  

C - Fiança Bancária.   

 

 11.1.8.1 - A garantia oferecida deverá ser entregue na Secretaria das Finanças da PMT no prazo 

de 30 (trinta) dias contados da data da emissão da Ordem de Serviço, com cópia 

para a Divisão de Licitações e Compras. 

 

 11.1.8.2 - A garantia será liberada após resolvidas todas as pendências relativas a quaisquer 

punições que porventura possam ser aplicadas à licitante vencedora.   

 

11.1.9 - Indicação do Banco, n º da Agência e nº da conta corrente, para os pagamentos futuros; 

 

11.1.10 - Qualificação de quem assinará o Contrato (nome, CIC, RG e cargo que ocupa na empresa). 



 

  

11.1.11 - Indicação do número do Fax e e-mail para envio de correspondências. 

                    

11.1.12  - A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante: 

 

                                 11.1.12.1.  A proposta terá validade não inferior a 120 (cento e vinte) dias da data da entrega. 

 

                    11.1.12.2.   Que o prazo de pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias, contados da data de aceite 

da nota fiscal/fatura, correspondente a medição da quilometragem mensal autorizada e 

efetivamente realizada, devidamente conferida e liberada pelo setor; 

 

                    11.1.12.3. Que tomou conhecimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal e de que se compromete a respeitá-lo durante o prazo de vigência do Contrato 

 

   12. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

12.1 - No dia e hora referidos no Preâmbulo, a Comissão Permanente de Licitação, procederá à abertura dos 

envelopes “HABILITAÇÃO”, passando-se à rubrica pelos presentes, dos elementos ali contidos. 

 

      12.2 - Depois de abertas às propostas não serão aceitos quaisquer pedidos de alteração ou retificação das mesmas. 

 

12.3 - Ultrapassada a fase de habilitação não serão aceitos pedidos de desistência da proposta salvo motivo justo 

ocasionado por fato superveniente após a elaboração das mesmas devidamente comprovado podendo ser 

aceito ou não, ficando tal decisão a cargo da Comissão. (Artigo 43 § 6º)  

 

 

       13.  DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO:  

 

13.1 - Examinados os documentos do envelope Habilitação, a Comissão Permanente de Licitação, decidirá pela 

Habilitação ou Inabilitação dos licitantes.  

  

  13.1.1. - Será declarada inabilitada a empresa que oferecer documentação incompleta ou em desacordo com o 

exigido, conforme disposto no item 10.1 e sub-itens. 

 

 13.1. 2 - Não atenda as exigências deste edital. 

 

   13.2 - Serão devolvidos fechados os envelopes PROPOSTAS às empresas inabilitadas.  

 

       13.3 - Na mesma reunião, não havendo recursos a serem interpostos da Habilitação ou Inabilitação dos licitantes, 

serão abertos os envelopes PROPOSTAS. A desistência em interpor recursos deverá ser expressa. 

 

13.4 - Os envelopes contendo as propostas dos proponentes habilitados, só serão abertos após transcorrido o prazo, 

sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência expressa, consignada em ATA, ou após o 

julgamento dos recursos interpostos. 

 

14 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

14.1 - As propostas deverão obedecer rigorosamente o disposto nos itens 11.1 e seus sub-itens.  

 

14.2 - Esta licitação é do tipo menor preço global e a classificação se fará a partir do menor valor encontrado, 

considerando-se os preços propostos e exeqüíveis. 



 

  

 

14.2.1 Para efeito de julgamento do valor proposto, serão considerados os centavos, e se necessário o confronto e as 

comparações dar-se-ão até os décimos de milésimos de real (quatro casas depois da vírgula). As propostas de preço serão 

listadas em ordem crescente, do menor para o maior valor ofertado.  

 

14.2.2. A Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, poderá promover diligência, visando a esclarecer ou a 

completar a instrução do processo. 

 

14.3 - O demonstrativo do preço, que integra esta licitação, não obsta a apresentação de preços inferiores aos ali 

constantes, desde que exeqüíveis.  

 

14.4 - Será declarada vencedora a proposta que oferecer maior vantagem à Prefeitura, dentro do critério de menor preço 

global e observado o estabelecido no item 13.2. 

 

14.5 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

14.5.1 Não atendam qualquer exigência deste Edital exceto os itens 11.1.3 a 11.1.5. 

 

14.5.2 Serão desclassificadas as propostas manifestamente inexeqüíveis ou cujas planilhas de custo desatendam 

as exigências e critérios de compatibilidade do presente Edital ou cuja proposta seja superior ao valor 

máximo estabelecido no Edital, qual seja: R$ _________. 

 

14.5.3 Não se sentindo habilitada de pronto, a Comissão de Licitação poderá interromper a audiência de 

julgamento para análise para proferir decisão, concluindo, formal e explicitamente, com a 

recomendação da Licitante Vencedora ou proposição de revogação ou anulação da Concorrência, dentro 

do prazo, justificando a proposição.  

 

14.5.4 Na hipótese de ocorrer a desclassificação de todas as propostas, fica facultado à Comissão de Licitação 

fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para que estas apresentem nova proposta.  

 

14.5.5 Em caso de empate, será assegurado, como critério de desempate,preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte;  

 

14.5.6 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada;  

 

14.5.7 - Para efeito do disposto no art. 44 da Lei complementar 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma:  

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

II – não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocados as ME ou EPP 

remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 14.5 será 



 

  

realizado sorteio entre elas para que se identifique a que primeiro poderá apresentar 

proposta de preço inferior 

 

14.5.8  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

  

14.5.9 A inabilitação da Licitante em qualquer das fases do procedimento licitatório importa preclusão 

do seu direito de participar das fases subseqüentes. 

 

14.5.10 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições deste 

Edital. 

  

14.5.11 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para suplementação ou substituição de documentos 

exigidos no Edital e não apresentados nos Envelopes nº 01 e nº 02. 

  

14.5.12 Não será admitida, por qualquer motivo, modificação ou substituição das propostas ou quaisquer 

documentos. 

  

 

14.5.13 Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e 

assinar as atas, as Licitantes ou seus representantes credenciados perante a Comissão de 

Licitação. 

  

14.5.14 Na data e hora designadas no preâmbulo, a Comissão declarará abertos os trabalhos, não sendo 

admitidos concorrentes retardatários.  

 

14.5.15 Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 

subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os 

concorrentes. 

  

14.5.16 Será declarada vencedora desta licitação a Licitante que cumprir todas as exigências e determinações 

deste Edital e que oferecer a menor proposta de preços, atendido os parâmetros de sua exeqüibilidade, sendo-

lhe homologado o certame e adjudicado seu objeto na forma da lei; 

 

  15. DA VALIDADE DA PROPOSTA 

 

15.1 - O prazo de validade do compromisso assumido é de 120 (cento e vinte) dias corridos da data de entrega das 

propostas.  

 

16 - DAS MULTAS E SANÇÕES 

 

16.1 Pelo Inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste Edital, ou pela inexecução total ou parcial do mesmo, 

caracterizará descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta a Prefeitura aplicará as seguintes 

sanções, de acordo com a infração cometida, garantida a defesa prévia: 

 

16.1.1 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente 

dentro do prazo estabelecido no edital, será aplicada uma multa correspondente a 5% do valor do 

contrato, não aplicando à empresa remanescente, em virtude de não aceitação da primeira convocada. 

  



 

  

 16.1.2 A contratada será responsabilizada civil e criminalmente por todo e qualquer prejuízo, acidente 

ou dano que vier a ser causado ao município ou a terceiros, em virtude da execução do objeto para o qual 

foi contratada. 

  

16.1.3 Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá 

sofrer, cumulativamente, além de declaração de sua inidoneidade, sem prejuízo da comunicação do 

ocorrido ao Ministério Público, as sanções adiante previstas:  

 

16.1.4. Multa correspondente a 5% do valor do contrato; e 

  

16.1.5 Suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Órgão Licitante, e 

cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de 

até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação perante esta Municipalidade.  

 

16.1.6 Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou de infringência de preceitos 

legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades: 

  

16.1.7 Advertência; 

 

16.1.8 multa correspondente a 1% do valor do contrato, salvo para as infrações operacionais; 

 

16.1.9 multas operacionais no importe de R$ 100,00, para: 

a) quando ocorrer atraso na chegada ou saída dos alunos da escola;  

b) quando ocorrer o embarque e desembarque de alunos fora dos pontos designados no edital; 

c) quando os motoristas prestarem os serviços sem o devido asseio, sem portar a identificação 

funcional, sem uniformes ou usando-os em condições inadequadas; 

d) quando houver falta de civilidade dos motoristas em relação aos alunos; 

e) quando o motorista permitir o embarque de aluno sem a devida identificação; 

f) quando o motorista fumar no interior dos veículos; 

g) quando operar com veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação, higiene ou 

limpeza, ou sem portar os documentos obrigatórios dos veículos e dos motoristas ou com os 

respectivos prazos de validade vencidos. 

 

16.1.10 As sanções previstas nos itens 16.1.5. e 16.1.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do item 16.1.8. 

 

16.11.11 O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que o contratado tenha direito.  

 

16.11.12 Aplicam-se, subsidiariamente ao disposto nesta cláusula, as condições previstas no capítulo IV da Lei 8666/93. 

 

16.2.1 - Na hipótese supra a PREFEITURA poderá convocar a licitante imediatamente classificada 

ou revogar a licitação. (artigos 64 e 81 da Lei Federal 8.666/93 e 8.883/94). 

 

16.3 A caução deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão da ordem de serviço, sob 

pena de multa constante do item 16.1.8, e se for diminuída em função de cobrança de multa, deverá ser 

complementada até o valor total da mesma, sob pena de rescisão contratual ou retenção de pagamentos futuros 

até a complementação do valor caucionado. 

 



 

  

16.4 - Sem prejuízo das sanções previstas no item 16.1.1 e sub-itens, poderão ser aplicadas ao inadimplente outras 

contidas na Lei Federal 8.666/93 c/c 8.883/94. 

 

16.5 - A rescisão dar-se-á também, automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou extra judicial, se 

ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 incisos da Lei Federal 8.666/93 c/c 8.883/94.  

 

16.6 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa.  

 

16.7 - A aplicação das penalidades supra mencionadas não exonera o inadimplente de eventual ação por perdas e danos 

que seu ato ensejar.   

 

16.8 - Além das multas que serão aplicadas ao contratado inadimplente, as irregularidades mencionadas nos itens 

anteriores serão anotadas nas respectivas fichas cadastrais.  

 

16.9 – O contrato será rescindido a qualquer tempo sem prejuízo da multa prevista no item 16.1.1 e demais sanções, 

inclusive penais, se for o caso, pelo conhecimento de fato superveniente ou circunstâncias desabonadoras da 

empresa ou dos seus sócios. 

 

16.10 - O valor das penalidades poderá ser descontado dos Documentos Fiscais ou da garantia oferecida. 

 

16.11  Declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave dolosa tais como apresentar 

informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida reabilitação perante a Prefeitura Municipal Peixoto de Azevedo, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

de 05 (cinco) anos. 

 

16.12 – A aplicação das penalidades previstas neste Edital e na Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores não exonera 

o inadimplente de eventual ação de perdas e danos que seu ato ensejar. 

 

16.13 - A licitante vencedora não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar os possíveis 

atrasos de pagamentos, no tempo previsto no art. 78, inciso XV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

16.14 - No caso de ocorrência de verificação, por parte da fiscalização da Prefeitura, de vícios ou defeitos decorrente de 

mão-de-obra ou material empregado pela licitante vencedora, o valor correspondente ao serviço viciado será 

descontado do Documento Fiscal, que será encaminhado para pagamento. 

 

16.15 - O prazo para pagamento do valor correspondente ao serviço viciado será interrompido, até que a licitante 

vencedora corrija o defeito.  

 

16.16 - O pagamento do valor referido no item anterior será feito mediante a apresentação do Documento Fiscal, após a 

liberação pelo Departamento Técnico sem pagamento de encargos financeiros. 

 

17.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

17.1 - As medições serão realizadas mensalmente computando-se as quantidades dos serviços efetivamente executados 

no período.  

  

17.2 - As medições deverão ser efetuadas no último dia útil de cada mês e serão entregues ao setor técnico da Prefeitura, 

juntamente com os respectivos documentos fiscais, até o 5º (quinto) dia do mês seguinte ao medido. 



 

  

 

17.3 - O pagamento de qualquer fatura dar-se-á até o 10º (décimo) dia, contados a partir da data da aprovação da medição 

e aceita pela Secretaria de Educação, mediante depósito em conta corrente indicado pela licitante vencedora, cujo 

recibo valerá como comprovante de depósito, devendo estar acompanhado do Atestado de Aceite da referida 

etapa emitido pelo responsável pelo acompanhamento/fiscalização. 

 

17.3.1 Entre a data da entrega das medições e o efetivo pagamento não haverá qualquer incidência de atualização 

monetária.   

 

17.3.2 Deverá constar no Documento Fiscal, emitido em nome do Município de Peixoto de Azevedo: CP nº 

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021, nº do Processo Administrativo nº 3604/2021, nº do empenho, 

bem como Agência Bancária e número da conta corrente para futuros pagamentos, sem o qual o mesmo 

ficará retido por falta de informação fundamental. 

 

           17.3.3 - A licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar mensalmente junto com o Documento Fiscal: 

 

a) Cópia da folha de pagamento dos empregados envolvidos com os serviços. 

 

b) Comprovantes de recolhimento do FGTS, do ISS  dos funcionários envolvidos com os 

serviços, relativo ao mês imediatamente anterior. 

 

c) Fotocópia da GRPS, devidamente quitada e autenticada, comprovando o recolhimento da 

contribuição devida junto ao INSS, com o preenchimento obrigatório dos dados que 

identifiquem o prestador dos serviços, informando: o nome, CNPJ da empresa 

prestadora de serviços, número, data e valor da (s) nota (s) fiscal (is) ou fatura (s) 

referente (s) aos serviços efetuados no mês. 

 

17.4 - Se forem constatados erros nos Documentos Fiscais, suspender-se-á o prazo de vencimento previsto, voltando o 

mesmo a ser contado, a partir da apresentação dos documentos corrigidos sem pagamento de quaisquer encargos 

financeiros. 

 

  

17.5 - A Prefeitura reserva-se o direito de descontar de pagamentos devidos à licitante vencedora ou da caução, os 

valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas 

contratuais.   

  

17.6 - A licitante vencedora não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar os possíveis atrasos 

de pagamentos, no tempo previsto no art. 78, inciso XV da 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

17.7   Em eventuais atrasos no pagamento, quando por culpa exclusiva do Órgão Gerenciador, o valor devido será 

atualizado, da data do vencimento à do efetivo pagamento, pela variação percentual do IPCA Esp. IBGE – Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou outro índice que venha 

substituí-lo. 

  

17.7 - No caso de ocorrência de verificação, por parte da fiscalização da Prefeitura, de vícios ou defeitos decorrentes de 

mão-de-obra ou material empregado pela licitante vencedora, o valor correspondente ao serviço viciado será 

descontado do Documento Fiscal que será encaminhado para pagamento. 

  

17.7.1 - O prazo para pagamento do valor correspondente ao serviço viciado será interrompido, até que a 

licitante vencedora corrija o defeito.  



 

  

  

17.7.2 - O pagamento do valor referido no item anterior será feito mediante a apresentação do Documento 

Fiscal, após a liberação pelo Departamento Técnico sem pagamento de encargos financeiros. 

  

 17.8 – Os preços serão fixos e irreajustáveis por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de    

apresentação da proposta, aplicando-se em caso de reajuste a seguinte fórmula: 

 

R = (RCMO x 0,4 + VI x 0,4 + VPOD X 0,2), sendo: 

R = percentual de reajuste 

RCMO = fator de reajuste referente à mão-de-obra que deverá ser observado em razão da 

variação dos salários dos motoristas e será observado através de instrumento coletivo de 

trabalho  

VI = variação da inflação do período através do IPCA acumulado. 

VPOD = variação do preço do óleo diesel no período, que será observado pela variação dos 

preços médios das distribuidoras para a cidade de _______ de óleo diesel S500, através do 

sitio da internet da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP. 
 

17.9 As Notas Fiscais deverão ser enviadas, como arquivo com extensão PDF, para o e-mail: 

licitacao_peixotodeazevedo@hotmail.com 

 

18. DA GARANTIA 

 

                     18.1 - Mediante manifestação do fiscalizador do Contrato e notificação da Divisão de Licitação e Compras, a licitante 

vencedora fica obrigada a substituir, no total ou em parte o serviço que não obedeça às condições de execução ou 

estiver em desacordo com o exigido neste Edital. 

 

18.2 – Da garantia prestada pela licitante vencedora para cumprimento do contrato, poderá ser abatido o valor 

correspondente a eventuais condenações em processos trabalhistas em que a mesma seja parte, desde que 

referente ao objeto da contratação. 

 

18.3 – O valor subtraído da garantia para pagamento da condenação trabalhista deverá ser complementado dentro do 

prazo designado pela Prefeitura, em notificação a ser enviada sob pena de aplicação das sanções previstas no 

contrato, sem prejuízo da rescisão contratual. 

 

18.4 - Estando o processo trabalhista em andamento, mesmo após o término do contrato, a garantia ficará retida e 

somente será restituída após a conclusão do respectivo processo. 

 

  18.5 - A licitante vencedora é responsável única e exclusiva, pela imperfeição, insegurança ou falta de solidez dos 

trabalhos executados, ainda que verificadas após sua aceitação pela PREFEITURA PEIXOTO DE AZEVEDO , 

sendo certo que nenhum pagamento desta isentará a contratada de tal responsabilidade civil estabelecida no 

artigo 618 do Código Civil. 

 

18.6 - A licitante vencedora fica obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

partes, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 

serviços ou de materiais empregados. 

 

18.7 - A licitante vencedora dará início aos serviços de correção no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o 

recebimento da comunicação a respeito. 

 

19. DA FISCALIZAÇÃO 



 

  

 

19.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO designará um funcionário para representá-la na 

qualidade de fiscalizador do Contrato. O fiscalizador poderá designar outros funcionários credenciados para 

auxiliá-lo no exercício da fiscalização, os quais utilizarão os meios necessários para acompanhamento dos 

serviços. 

19.2 – Deverá o fiscalizador mensalmente emitir relatório sobre a execução dos serviços realizados pela contratada, 

devendo ser tais relatórios serem encaminhados juntamente com a nota fiscal. 

 

19.3 - A fiscalização se utilizará dos meios que julgue necessários para qualquer tipo de controle dos serviços. 

 

20. RECURSOS FINANCEIROS 

 

20.1 - Os recursos financeiros para o atendimento ao objeto da Licitação correrão por conta da dotação orçamentária nº  
Órgão 6 SECRETARIA  MUNIC DE EDUCAÇÃO E  CULTURA 

Unidade 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Função 12 EDUCAÇÃO  

Subfunção 361 ENSINO  FUNDAMENTAL 

Programa 10 TRANSPORTE ESCOLAR 

Proj./Ativ. 2033 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE E PROPRIOS 

Dotação 173 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

 FONTE DE RECURSOS/ SALDO DOTACAO ORCAMENTARIA DISPONIVEL: 

 101 00-Recursos Ordinarios 

   REGISTRO DE PREÇOS  

     

Órgão 6 SECRETARIA  MUNIC DE EDUCAÇÃO E  CULTURA 

Unidade 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Função 12 EDUCAÇÃO  

Subfunção 361 ENSINO FUNDAMENTAL 

Programa 9 REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL 

Proj./Ativ. 2020 MANUTENCAO  E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 25% 

Dotação 157 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

 FONTE DE RECURSOS/ SALDO DOTACAO ORCAMENTARIA DISPONIVEL: 

 101 00-Recursos Ordinarios 

  REGISTRO DE PREÇOS 

     

Órgão 6 SECRETARIA  MUNIC DE EDUCAÇÃO E  CULTURA 

Unidade 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Função 12 EDUCAÇÃO  

Subfunção 361 ENSINO  FUNDAMENTAL 

Programa 7 EDUCAÇÃO DIREIRO DE TODOS 

Proj./Ativ. 21080 MANUTENÇÃO  E ENC. DE AÇÕES C/EDUC.FUNDAM.-FETHAB 

Dotação 129 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

 FONTE DE RECURSOS/ SALDO DOTACAO ORCAMENTARIA DISPONIVEL: 

 130 130- RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO- FETHAB 

  REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

21 – DOS RECURSOS PREVISTOS EM LEI 

 

21.1 – Dos atos e decisões exarados nesta licitação caberá recurso, nos termos do artigo 109 da Lei 8666/93 e alterações 

posteriores. 

 



 

  

21.2 – Qualquer recurso referente a este Ato Convocatório, inclusive Impugnação ao Edital no prazo previsto no artigo 

41 e parágrafos da Lei 8666/93 e alterações posteriores deverá ser protocolado no Departamento de Compras e 

Licitações. 

 

22 - DAS RESPONSABILIDADES  

 

             22.1 Serão de responsabilidade da contratada os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por 

quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força da lei, 

relacionadas com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas no contrato. 

 

23 - DO INADIMPLEMENTO 

 

23.1 O inadimplemento de qualquer item do Edital e/ou do contrato ensejará, a critério da Prefeitura Municipal de 

Peixoto de Azevedo a rescisão do contrato, sujeitando-se a contratada às penalidades previstas no edital e/ou 

contrato. 

 

 

24- DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO 

 

24.1 – Em caso de rescisão justificada do contrato a Contratada reconhece integralmente os direitos da Prefeitura 

previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º8883/94, sem prejuízo de 

indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar. 

 

25 - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

25.1 – Integrarão o contrato, o Edital da Concorrência Publica nº 001/2021 e seus anexos, no que couber e a proposta da 

Contratada, todos constantes do Processo n.º 3604/2021 

 

26 . CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO 

 

 26.1 - Fica a licitante vencedora obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de 

habilitação e de qualificação exigidas, por ocasião do processo licitatório. 

 

27. DISPOSIÇÕES GERAIS E ESCLARECIMENTOS 

 

27.1. O edital poderá ser impugnado nos termos e prazos da lei: §§ 1º e 2º do art. 41 da Lei 8.666/93, através do 

Protocolo Geral: 

 

“Art. 41....§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação 

por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem 

prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 § 2o  Decairá do direito de impugnar 

os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 

concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços 

ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse 

edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.” 

 



 

  

27.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de 02 (dois) dias úteis.  

 

27.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação da proposta. 

  

27.2. A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas as condições 

estabelecidas no presente edital e em seus anexos.  

 

27.3. Não serão aceitos envelopes, proposta e habilitação, bem como impugnações ou recursos enviados por via postal. 

  

27.4. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 

  

27.5. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a qualquer tempo, no todo ou 

em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade; dando ciência aos participantes, na forma da legislação 

vigente.  

 

27.6. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta Municipalidade não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório. 

  

27.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase da licitação. 

  

27.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão de Licitação em contrário. 

  

27.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se 

iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo  

 

27.10. O Foro competente para dirimir qualquer questão é o da Comarca de Peixoto de Azevedo 

 

 

27.7 - Para conhecimento dos interessados expede-se o presente edital, do qual será extraído um resumo que será afixado 

no saguão do Paço Municipal e publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado,  

 

 27.8 - Todos os tramites desta licitação, como ATAS, julgamentos, esclarecimentos e outros, serão expostos na Internet 

www.prefeiturapeixotodeazevedo.org.br As atas, esclarecimentos (nº) e julgamentos serão, também, publicados 

no Diário Oficial do Estado/ AMM e jornais de grande circulação. A licitante que desejar cópia integral das 

decisões, comparecer nesta Divisão e solicitá-las. 

 

 Peixoto de Azevedo - 09 de Julho de 2021 
Cheila Migliavacca 

Presidente da CPL 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO I –  

PROJETO BÁSICO 

1 – OBJETO:  

Contratação de transporte escolar Secretaria Municipal de Educação do Município de Peixoto de Azevedo - MT, 

através de veículos tipo ônibus em perfeitas condições de uso, cuja frota deverá ter a idade máxima individual de 

10(dez) anos, com prazo de contrato de 12 (doze) meses, conforme Edital, Minuta de Contrato e Anexos. 

 

O prazo do contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

A prestação dos serviços compreende:  

Execução das Rotas previamente estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, inclusive horários 

e quantidades de rotas/viagens programadas, conforme “Ordem de Serviço Operacional”. 

A contratada arcará com todas as despesas (pessoal, combustível, etc.) para a execução dos serviços. 

Todo o veículo utilizado deverá contar com um motorista. 

Os serviços visam transportar 827 alunos nos 200 dias letivos do ano. 

As rotas poderão ser alteradas unilateralmente pela Administração. 

As ordens de serviço serão emitidas pela Secretaria de Educação, a qual será gestora do contrato. 

A Secretaria de Educação fará a vistoria dos veículos para atendimento dos requisitos deste Edital e da legislação 

de regência, bem como exigir a documentação dos mesmos (Autorização Especial para o Transporte Coletivo de 

Escolares, emitido pela CIRETRAN). O serviço deverá ser executado exclusivamente com ônibus tipo rodoviário. 

Os veículos deverão apresentar boas condições de utilização e pleno funcionamento mecânico e de segurança, os 

quais serão vistoriados semestralmente por uma Comissão Especifica de Vistoria 

 

 

 

A licitante deverá fazer prova de posse idônea ou propriedade da frota. 

A Secretaria de Educação também conferirá a documentação do pessoal de operação: para os motoristas os 

requisitos do art. 138 do Código Nacional de Transito e para os motoristas certidão negativa de antecedentes 

criminais, emitida pelo Poder Judiciário, notadamente, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção 

de menores. 

A Secretaria de Educação verificará o cumprimento da prestação do serviço nas unidades escolares e ficará a seu 

cargo verificar a necessidade de alteração dos trajetos das linhas, elaborando nova ordem de serviço para tanto. 

A empresa vencedora deverá atender às exigências legais para transporte de escolares. 

Os veículos colocados em operação deverão estar segurados para cobertura de eventual sinistro (APP Acidentes 

Pessoais por Passageiros) com cobertura mínima de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e RC com cobertura mínima de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

As licitantes deverão apresentar embasando sua proposta planilha de custos que aponte o total do custo do sistema 

considerando a despesa anual com pessoal, tributos, depreciação de veículos e remuneração de capital, 

combustíveis, equipamentos, manutenção, seguros, ou seja todos os custos fixos e variáveis da operação. 

Haverá desclassificação da proposta caso a planilha não reflita os custos do serviço. 

 

2 – JUSTIFICATIVA  

Esta licitação visa a necessidade do cumprimento do que estabelece a Lei 9.394/1996 (Lei de diretrizes e Base da 

Educação Nacional), oferecendo meios de acesso dos educandos às unidades escolares (transporte de qualidade e 

com segurança).  

 

2 - REQUISITOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR:  

A empresa contratada, por força do presente instrumento, obriga-se a prestar os serviços de transporte escolar e 

fornecer prestação de serviço durante todo o trajeto, mediante a contratação por inteira responsabilidade da empresa 

sobre os salários, encargos trabalhistas e tributários do pessoal empregado na operação , isentando esta Prefeitura 



 

  

de quaisquer responsabilidades quanto aos mesmos, conforme edital e anexos, que ficam fazendo parte integrante 

do presente instrumento.  

A frota de ônibus deverá estar em perfeitas condições de uso e ter idade máxima individual de 10 dez anos. 

Atender as linhas, do lote único se serviços, conforme este Anexo IA.  

Obs. A frota mínima necessária para a execução dos serviços deverá ser composta por 19 ônibus – 03 micro ônibus 

-  01 van – 05 a reserva técnica 

 

 

 

5 - CABERÁ AO PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATADO:  

 

A contratação de pessoal envolvido na execução dos serviços, os pagamentos dos seus salários e demais encargos 

trabalhistas serão de única responsabilidade da empresa vencedora da licitação.  

A empresa vencedora será submetida a fiscalização realizada pela PREFEITURA, no que se refere aos veículos, à 

Manutenção Preventiva semestral, mediante apresentação do laudo de Autorização Especial para Transporte 

Coletivo de Escolares emitido pelo CIRETRAN e Comissão Especifica de Vistorias, bem como os laudos técnicos 

de vistoria veicular.  

Obrigatoriamente, o motorista deverá, sempre que necessário, permitir e facilitar a fiscalização por parte desta 

Prefeitura em seu veículo e rota/trajeto, sendo expressamente proibido o motorista barrar ou dificultar a entrada do 

fiscal ou responsável pela fiscalização no interior do veículo.  

 

 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES DA CONTRATADA:  

 

a) Não é permitido ao motorista e o uso de bermuda, camiseta sem mangas e/ou sandálias quando em serviço;  

 

b) O veículo deverá ser mantido sempre limpo e conservado;  

c) O veículo deverá possuir todos os acessórios obrigatórios por lei em perfeito funcionamento, bem como a 

documentação do veículo em ordem;  

d) Será proibido diminuir o número de assentos/bancos do veículo, diminuindo assim os lugares para os 

passageiros. O número de assentos do veículo deverá ser igual a capacidade de passageiros contido no documento 

do veículo;  

e) Qualquer alteração na quilometragem, trajeto, número de alunos ou dias letivos, deverá ser comunicado 

imediatamente À Secretaria de Educação;  

f) O embarque e desembarque dos alunos deverão ser feitos sempre em frente ao portão das escolas;  

g) Cumprir rigorosamente o limite de velocidade e as leis para o Transporte de Alunos;  

h) Qualquer exigência da autoridade de Trânsito ou Legislação de acordo com o novo Código Brasileiro de 

Trânsito – Artigo 136 e seus itens, será inteiramente de responsabilidade do Contratado. 

i) Submeter o veículo a inspeção veicular do CIRETRAN de acordo com os vencimentos e obrigatoriamente 

entregar uma cópia da Autorização Especial para Transporte Coletivo de Escolares ao Departamento de Transporte 

Escolar;  

j) O transporte deverá ser exclusivo de alunos, sendo expressamente proibido “caronas” a qualquer pessoa, bem 

como o transporte de objetos quando em serviço;  

k) O veículo utilizado no transporte de estudantes deverá sempre contar com uma FAIXA AMARELA ao redor do 

veículo contendo com o dístico ESCOLAR em preto, de acordo com a Legislação vigente (artigo 136 – inciso 3º da 

Lei nº 9.503/97), sendo proibida a prestação de serviço sem esta faixa.  

l) No caso de alteração, seja ela temporária ou troca definitiva do veículo utilizado para a prestação de serviço de 

Transporte Escolar, o mesmo não poderá ser inferior ao exigido no edital quanto a lotação e ano mínimo exigido 

para a linha.  



 

  

m) Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas de acordo com este 

Termo de Referência, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades 

contratuais;  

n) É expressamente proibido transportar alunos particulares juntos com os alunos do Transporte Escolar Municipal.  

o) Obrigatoriamente, o motorista terá que, sempre que necessário permitir e facilitar a fiscalização por parte desta 

Prefeitura em seu veículo e rota/trajeto, sendo expressamente proibido o motorista barrar ou dificultar a entrada do 

fiscal ou responsável pela fiscalização no interior do veículo;  

 

 

7 – DESCRIÇÃO DAS LINHAS: 

A descrição das linhas faz parte do Anexo IA, apontando a quilometragem e o itinerário. 

Os períodos das linhas, unidades atendidas e a quantidade de alunos atendidos consta da tabela Anexo IB. 



 

  

Anexo IA –  

Especificação das linhas, itinerário e quilometragem. 
                                      
RELAÇÃO DE TRAJETOS EM UNIÃO DO NORTE/PEIXOTO DE AZEVEDO-MT/2021 

ESC. MUN. ALTO XINGÚ 

ROTA 01 – 

MATUTINO/VESPERTINO 

VEICULO 
Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS 

RETORNO 

Saída chegada 

VAN 9 05h00 07h40 08h00 às 16h00 16h00 18h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo VAN, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, com saída da Fazenda Monaro, passando pelas fazendas; Santa Emília, 

Eldorado, Bom Sucesso e Fazenda Pinguinha Juvenal. 

 

ESC. MUN. ANTÔNIO SOARES  

ROTA 02 – 

MATUTINO/VESPERTINO 

VEICULO 
Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS 

RETORNO 

Saída chegada 

MICRO-

ÔNIPBUS 
15 05h00 07h40 08h00 às 16h00 16h00 18h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo MICRO-ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, 

contendo equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, com saída do Travessão I, passando pelo II, III P.A Antônio 

Soares – Antônio Soares. 

 

ESC. MUN. CECILIA MEIRELIS e ESC. EST. LENISIO LEMOS 

ROTA 03 – MATUTINO 
VEICULO 

Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS/MAT. AULAS/VESP. 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 87 05h00 07h00 07h00 às 11h00 13h00 às 17h00 17h00 19h15 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, com saída do Travessão 0-A, passando pelo 00, Beira Rio e Esc. Est. 

Leonisio Lemos. 

 

ESC. MUN. CECILIA MEIRELIS e ESC. EST. LENISIO LEMOS 

ROTA 04 –VESPERTINO 
VEICULO 

Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS/MAT. AULAS/VESP. 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 54 05h00 07h00 07h00 às 11h00 13h00 às 17h00 17h00 19h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, saída do Travessão 08/MT322/Fazendo Bom Futuro – Esc. Mun. Cecilia 

Meireles 

 

ESCOLA ESTADUAL LENISIO LEMOS e ESC. MUN. CECILIA MEIRELIS 

ROTA 05 – MATUTINO 
VEICULO 

Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS/MAT. AULAS/VESP. 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 66 05h20 07h00 07h00 às 11h00 13h00 às 17h00 17h10 18h45 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, com saída do Travessão 01/PA, passando pela Cachimbo I. 

 

ESC. MUN. CECILIA MEIRELIS e ESC. EST. LENISIO LEMOS 

ROTA 06 –VESPERTINO 
VEICULO 

Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS/MAT. AULAS/VESP. 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 47 04h30 07h00 07h00 às 11h00 13h00 às 17h00 16h50 19h45 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, saída do Travessão 07 da Padovani, passando pelo Travessão VII da PA 

Cachimbo II. 

 



 

  

RELAÇÃO DE TRAJETOS EM UNIÃO DO NORTE/PEIXOTO DE AZEVEDO-MT/2021 

ESC. EST. ELIO TÚRI 

ROTA 07 – NOTURNO 
VEICULO 

Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 

INICIO DA 

AULA 
TERMINO 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 30 18h30 19h00 19h00 22h30 22h30 23h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, com linha da Aldeia indígena BR322. 

 

ESC. MUN. ELZA KOLLER HELLER 

ROTA 08 – MATUTINO 
VEICULO 

Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 

INICIO DA 

AULA 
TERMINO 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 44 04h40 06h50 07h00 11h00 11h00 13h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, com linhas pelos, Travessão III da PA – São José União, passando pelo 

Fundiária II, - Elza Koller Heller. 

 

ESC. MUN. ELZA KOLLER HELLER 

ROTA 09 – MATUTINO 
VEICULO 

Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS/MAT. TERMINO 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 40 05h00 06h50 07h00  11h00 11h00 13h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, com linha pelo Travessão II da São José União – Elza Koller Heller. 

 

ESC. MUN. SANTOS DUMON 

ROTA 10 – 

MATUTINO/VESPERTINO 

VEICULO 
Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 25 06h00 07h50 08h00 às 16h00 16h00 17h50 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, linhas pelo Travessões III, passando pelo IV e V – SANTOS DUMON 

 

ESC. MUN. SÃO LUIZ/DOM BEIJAMIM 

ROTA 11 – 

MATUTINO/VESPERTINO 

VEICULO 
Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 29 04h30 08h00 08h00 às 16h00 16h00 19h30 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, linha: Fazenda Floresta/CTN, passando pela Fazenda Leonisio – Escola 

São Luiz 

 

ESC. MUN. SÃO LUIZ 

ROTA 12 – 

MATUTINO/VESPERTINO 

VEICULO 
Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 50 05h00 07h40 08h00 às 16h00 16h00 18h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, linha do Travessão I, passando pelo Travessões II e IV da PA São Luiz. 

 

RELAÇÃO DE TRAJETOS EM UNIÃO DO NORTE/PEIXOTO DE AZEVEDO-MT/2021 

ESC. MUN. SÃO LUIZ/PACIÊNCIA 

ROTA 13 – 

MATUTINO/VESPERTINO 

VEICULO 
Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 28 05h00 07h40 08h00 às 16h00 16h00 18h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, percurso pela linha do Vale do Búfalo – São Luiz. 



 

  

 

ESC. MUN. VIDA E ESPERANÇA E ESC. EST. LEONISIO LEMOS 

ROTA 14 – VESPERTINO 
VEICULO 

Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 

INICIO DA 

AULA 
TERMINO 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 42 10h10 13h00 13h00 17h00 17h00 19h45 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, com linhas pelo Travessão VI, passando pelo X, XI e XII da MT 322. 

 

ESC. MUN. VIDA E ESPERANÇA E ESC. EST. LEONISIO LEMOS 

ROTA 15 – MATUTINO 
VEICULO 

Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 

INICIO DA 

AULA 
TERMINO 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 44 04h30 07h00 07h00  11h00 11h00 13h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, com linhas pelo Travessões IV e V. 

 

ESC. MUN. VIDA E ESPERANÇA E ESC. EST. LEONISIO LEMOS 

ROTA 16 – MATUTINO 
VEICULO 

Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 

INICIO DA 

AULA 
TERMINO 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 37 05h30 07h00 07h00  11h00 11h00 12h30 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, linha do Travessão III da PA Cachimbo I. 

 

ESC. MUN. VIDA E ESPERANÇA E ESC. EST. LEONISIO LEMOS 

ROTA 17 – 

MATUTINO/VESPERTINO 

VEICULO 
Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS/MAT. AULAS/VESP. 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 47 05h15 06h40 07h00 às 11h00  13h00 às 17h00 17h00 18h30 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, linha do Travessão II da PA Cachimbo I.. 

 

ESC. MUN. VIDA E ESPERANÇA E ESC. EST. LEONISIO LEMOS 

ROTA 18 – MATUTINO 
VEICULO 

Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 

INICIO DA 

AULA 
TERMINO 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 38 05h30 07h00 07h00  11h00 11h00 13h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, linha: Travessão IX da PA Cachimbo II, passando pelo VII e XI. 

 

RELAÇÃO DE TRAJETOS EM UNIÃO DO NORTE/PEIXOTO DE AZEVEDO-MT/2021 

ESC. MUN. VIDA NOVA II 

ROTA 19 – 

MATUTINO/VESPERTINO 

VEICULO 
Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS 

RETORNO 

Saída chegada 

MICRO-ÔNIBUS 16 05h00 07h40 08h00 às 16h00 16h00 18h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo MICRO-ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, 

contendo equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, percurso pela linha Planalto do Iriri, Trav. 02 da Beira Rio e 

Fazenda Cavalo Branco. 

 

ESC. MUN. VIDA NOVA I 

ROTA 20 – 

MATUTINO/VESPERTINO 

VEICULO 
Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 24 04h15 07h50 08h00 às 16h00 16h00 18h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, com linha: Assentamento PA Vida Nova I. 

 



 

  

ESC. MUN. VIDA NOVA II 

ROTA 21 – 

MATUTINO/VESPERTINO 

VEICULO 
Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS 

RETORNO 

Saída chegada 

MICRO-ÔNIBUS 16 05h00 07h40 08h00 às 16h00 16h00 18h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo MICRO-ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, 

contendo equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, com linhas: Fazenda Santa Fé, passando pelo Secador, Fazenda 

Irmão Barbosa, Fazenda Dr. Tiago e Ent. Lambari. 

 

ESC. MUN. VIDA NOVA II 

ROTA 22 – 

MATUTINO/VESPERTINO 

VEICULO 
Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 30 05h00 07h40 08h00 às 16h00 16h00 18h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, linha: pelo Vida Nova II, passando pelo Travessões II, III e IV.  

 

ESC. MUN. PACIENCIA 

ROTA 23 – 

MATUTINO/VESPERTINO 

VEICULO 
Nº DE 

ALUNO 
SAÍDA 

CHEG. 

PREVISTA 
AULAS 

RETORNO 

Saída chegada 

ÔNIBUS 6 05h00 07h40 08h00 às 16h00 16h00 18h00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ROTA: Veiculo de transporte tipo ÔNIBUS, em perfeito estado para utilização, contendo 

equipamentos de segurança inspecionado periodicamente, linha: Saída do Bigode, passando pela Paciência e São Luiz. 

 

 

ESCOLA P/ TRAJETO LINHA KM TOTAL/PERCORRIDO NO 

DIA 

KM TOTAL/PERCORRIDO 

ANUAL 

Cecilia Meireles 
Travessão 0A, 00 e Beira Rio – Cecilia e 

Leonísio 
256 51.200 

Cecilia, Vida e Leonisio 
Trav.07 I Padovani/Trav. VII PA Cachimbo 

II – Escola Cecilia, Vida e Leonisio 
260 52.000 

Santos Dumon Metade Travessão 03,04,05 – Santo Dumon 125 25.000 

Vida Esp. Leonisio 
Travessão 06,10,11,12/MT 322 – Vida e 

Leonisio 
196 39.200 

São Luiz 
Faz. Floresta/CTN/ Faz. Leonisio  – Escola 

São Luiz 
262 52.400 

Elza Koller Heller 
Travessão II da S. Jose União – Escola Elza 

Koller 
125 25.000 

Vida Nova ll 

Faz. Santa Fé, Secador, Faz Irmão Barbosa, 

Faz Dr tiago, Ent. Lambari. OBS: Motorista 

dorme na Fazenda Stª Fé vida nova ll 

233 46.600 

Cecilia Meireles 
Travessão 08/MT 322/Fazenda Bom Futuro 

- Escola Cecilia 
188 37.600 

Cecilia, Vida e Leonisio Travessão 01 PA Cachimbo 1 - Cecilia 193 38.600 

Vida Esp. Leonisio 
Travessão 04 metades Travessão 5 metades 

– Vida e Leonisio 
135 27.000 

Vida Esp. Leonisio Metade do Travessão III – Vida e Leonisio 108 21.600 

Vida Esp. Leonisio 
Travessão 02 da PA Cachimbo I - Vida e 

Leonisio 
189 37.800 

Elio túri Aldeia indigena BR 322 59 11.800 

Vida Esp. Leonisio 
Travessão 09 da PA Cachimbo II – Vida e 

Leonisio 
139 27.800 

Elza Koller Heller 
Trav. III da PA São Jose União Fundiária 

02 – Escola Elza Koller Heller 
104 20.800 

São Luiz Travessão I, II e IV da PA São Luiz – São 129 25.800 



 

  

Luiz 

Alto Xingu 

Faz. Monaro, Faz. Stª Emilia, (Eldorado 

Mun. Marcelândia) Faz. Jandáia, Faz. Bom 

sucesso, Pinguinha, Juvenal, Dom 

Benjamim, Armazém, Alto xingu 

149 29.800 

Antonio Soares 
Travessão I. II e III PA Antônio Soares – 

Antônio Soares 
163 32.600 

São Luiz Vale do Búfalo – São Luiz 109 21.800 

Vida Nova l 
Assentamento PA Vida Nova I – Vida 

Nova I 
246 49.200 

Vida Nova ll Vida nova 02 100 20.000 

PACIENCIA 
FAZ. ESMERALDA; CTN- MT-322 ATE 

ESC. PACIENCIA 
192 38.400 

Vida Nova II 
Planalto do Iriri/ Trav.02/B. Rio/ Faz. 

Cavalo Branco – Vida Nova II 
120 24.000 

 

Valor de Referência 5.405.400,00  KM MÉDIO 756000,00 – Valor do KM estimado: R$ 7,15 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de julho de 2021 

 

 

________________________________ 

         Raimunda Barbosa da Silva 

         Secretária Municipal de Educação e Cultura 

                      Port. nº. 009 de 05/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO IB –  

QUANTIDADE DE ALUNOS, UNIDADE E PERÍODOS E VIAGENS DIÁRIAS 

 

Os serviços visam transportar 827 alunos sendo viagens diárias, conforme quadro que segue em apenso: 

 

 

Período Manhã – 356 ALUNOS 

 

Período Almoço -  

 

Período Tarde: 143 ALUNOS 

 

Período Noite:30 ALUNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DA FROTA. 

 

A frota mínima necessária para a execução dos serviços deverá ser composta por 19 ônibus – 03 micro 

ônibus -  01 van – 05 a reserva técnica, total de 28 veiculos. 

 

A idade máxima dos veículos da frota utilizados na prestação dos serviços deverá ser em média de 10 (dez) 

anos. 

 

Os ônibus deverão possuir capacidade mínima de 40 passageiros. 

 

Os veículos deverão estar adaptados ao transporte de escolares cf. definido no Código de Trânsito Brasileiro 

e legislação correlata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL. 

Local, data 

À 

Prefeitura de Peixoto de Azevedo 

Ref. Concorrência Pública nº 001/2021 

 

 

PROPOSTA 

O valor por quilômetro proposto é o de R$ _____. 

 

O valor da proposta para o período de um ano é o de: R$ ______________, que foi obtido pela seguinte 

fórmula: 

 

[(VKM x QDKM x DL) =  VTP, sendo: 

VKM = valor por quilômetro proposto  

QDKM = quantidade diária de quilômetros ____ 

DL = quantidade de dias letivos por ano = 200 

VTP = valor total da proposta 

 

Segue planilha detalhada de custos, justificando a viabilidade do preço proposto. 

 

A presente proposta tem validade de 120 (cento e vinte) dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

Representante legal da proponente 

 

 

 

 

PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO IV –  

ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. 

 

A proposta deverá ser realizada de acordo com o modelo, Anexo III. 

Deverá fazer parte integrante da proposta, sob pena de desclassificação, planilha detalhada de custos que demonstre a 

viabilidade da proposta. 

A planilha de custos deverá ser realizada tendo como base o mês de Agosto do corrente ano, cujo mês será a data base do 

reajuste. 

Na planilha de custos deverão estar consignados todos os custos necessários para a execução dos serviços com todos os 

custos fixos e variáveis, observando-se a legislação de regência e os termos do edital da concorrência pública e seus 

anexos. 

As licitantes deverão na planilha de custos apontar o valor dos custos do pessoal empregado na operação (salários, 

benefícios e encargos) embasado em instrumento coletivo de trabalho (convenção ou acordo coletivo) que deverá 

obrigatoriamente ser juntado com a proposta, sob pena de desclassificação, e que deverá ser obrigatoriamente firmado pelo 

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Mato Grosso e Região, cuja base territorial abrange o Município 

de Peixoto de Azevedo e região, na forma prevista no art. 8º, II da Constituição Federal, tendo em vista que a Prefeitura 

tem responsabilidade subsidiaria trabalhista na forma preconizada na Súmula 331, “d” do Tribunal Superior do Trabalho: 

“V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições 

do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 

especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como 

empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela 

empresa regularmente contratada.”. O aludido instrumento coletivo de trabalho poderá ser substituído por declaração de 

valor dos salários e benefícios ou outro documento firmado, demonstrando que os valores apontados na planilha respeitam 

as normas coletivas de trabalho. A Administração não pode admitir que os empregados utilizados na prestação de serviços 

não tenham seus direitos trabalhistas observados, sob pena de ser criar passivo indevido à mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO V 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE PEIXOT DE AZEVEDO E COMO 

CONTRATADA A EMPRESA ________, PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR PARA A SE CRETARIA _____________ 

DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, DE 

ACORDO COM O PROPOSTO NA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021, CONFORME 

EDITAL E ANEXOS.  

 

O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 03.238.631/0001-31, com sede administrativa à Rua Ministro César Cals, 226 – Centro – 

Peixoto de Azevedo-MT, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu 

Prefeito Municipal em exercício, o Sr. Mauricio Ferreira de Souza, brasileiro, casado, comerciante, portador da 

Cédula de Identidade RG 3.462.335-0 SSP/PR e CPF 408.557.409-49, residente e domiciliado a Rua Itamar Dias, 

nº 363, Bairro Centro Novo, nesta Cidade de Peixoto de Azevedo-MT, e de outro lado, a empresa 

_______________________, estabelecida na Rua _______________ Nº ______, bairro ______________, neste 

município de Peixoto de Azevedo-MT, CNPJ nº _____________________, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio Administrador, Srº______________________________, 

portador da Carteira de Identidade nº __________SSP/____ e do CPF nº _________________, considerando o 

resultado da licitação na modalidade de Concorrência Pública 001/2021. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO –  
1.1 A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se a prestar serviços de transporte escolar para 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Peixoto de Azevedo, de acordo com o proposto na 

Concorrência Pública nº 001/2021, conforme edital e anexos, que ficam fazendo parte integrante do presente 

instrumento, como se aqui estivessem transcritos.  

 

1.2 - O transporte mencionado no caput será executado nas linhas especificadas nos Anexos I, IA e IB do edital, 

percorrendo 3.245 km por dia letivo e 908088 km por ano. Os quantitativos poderão ser alteradas para mais ou para 

menos, respeitando-se o limite máximo de 25%, nos termos do Í 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 

1.3 - A contratação de todo pessoal envolvido na execução dos serviços, os pagamentos de seus salários e demais 

encargos trabalhistas, serão de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá respeitar os termos da legislação – 

Consolidação das Leis do Trabalho - e do instrumento coletivo de trabalho.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO -O presente contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses a 

partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93 até o limite de 60 

(sessenta) meses. 

 

2.1- Ao termo dos 60 (sessenta) meses, em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da 

autoridade superior, o contrato poderá ser prorrogado por mais até 12 (doze) meses, nos termos do § 4º do art. 65 

da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO –  

 



 

  

3.1- O preço ora ajustado será de R$____,__ (____ reais e ____ centavos) por quilômetro, devendo o pagamento 

ser efetuado mensalmente, até o 10º (décimo) dia após a apresentação da nota fiscal eletrônica na Secretaria 

solicitante.  

 

3.2 - Em caso de devolução da documentação para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua 

reapresentação.  

 

3.3 - Dos pagamentos devidos a CONTRATADA, serão descontados os valores de multas e/ou eventuais débitos 

daquela para com a Administração.  

 

3.4 –O valor do presente contrato é do R$ ________, conforme proposta da CONTRATADA na licitação. 

 

3.5 – Na hipótese de greve de funcionários da Secretaria de Educação que motivem a não ocorrência das aulas ou 

na hipótese de suspensão das aulas em razão de questão relacionada à saúde (exemplo surto, epidemia ou pandemia 

de doenças), será garantido o pagamento de 50% do preço das viagens não realizadas, visando o pagamento do 

custo fixo da operação. 

 

CLAÚSULA QUARTA - DO PREÇO –  

 

4.1- O preço será reajustado, anualmente da data do orçamento da proposta (xxx/___), aplicando-se em caso de 

reajuste a seguinte fórmula: 

 

R = (RCMO x 0,4 + VI x 0,4 + VPOD X 0,2), sendo: 

R = percentual de reajuste 

RCMO = fator de reajuste referente à mão-de-obra que deverá ser observado em razão da 

variação dos salários dos motoristas e será observado através de instrumento coletivo de 

trabalho  

VI = variação da inflação do período através do IPCA acumulado. 

VPOD = variação do preço do óleo diesel no período, que será observado pela variação 

dos preços médios das distribuidoras para a cidade de _______, de óleo diesel S10, 

através do sitio da internet da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustível – ANP. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 

 

5.1- As despesas com a execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
Órgão 6 SECRETARIA  MUNIC DE EDUCAÇÃO E  CULTURA 

Unidade 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Função 12 EDUCAÇÃO  

Subfunção 361 ENSINO  FUNDAMENTAL 

Programa 10 TRANSPORTE ESCOLAR 

Proj./Ativ. 2033 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE E PROPRIOS 

Dotação 173 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

 FONTE DE RECURSOS/ SALDO DOTACAO ORCAMENTARIA DISPONIVEL: 

 101 00-Recursos Ordinarios 

   REGISTRO DE PREÇOS  

     

Órgão 6 SECRETARIA  MUNIC DE EDUCAÇÃO E  CULTURA 

Unidade 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Função 12 EDUCAÇÃO  

Subfunção 361 ENSINO FUNDAMENTAL 

Programa 9 REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL 



 

  

Proj./Ativ. 2020 MANUTENCAO  E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 25% 

Dotação 157 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

 FONTE DE RECURSOS/ SALDO DOTACAO ORCAMENTARIA DISPONIVEL: 

 101 00-Recursos Ordinarios 

  REGISTRO DE PREÇOS 

     

Órgão 6 SECRETARIA  MUNIC DE EDUCAÇÃO E  CULTURA 

Unidade 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Função 12 EDUCAÇÃO  

Subfunção 361 ENSINO  FUNDAMENTAL 

Programa 7 EDUCAÇÃO DIREIRO DE TODOS 

Proj./Ativ. 21080 MANUTENÇÃO  E ENC. DE AÇÕES C/EDUC.FUNDAM.-FETHAB 

Dotação 129 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

 FONTE DE RECURSOS/ SALDO DOTACAO ORCAMENTARIA DISPONIVEL: 

 130 130- RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO- FETHAB 

  REGISTRO DE PREÇOS 

 

CLÁUSULA SEXTA– DA FROTA –  

 

6.1 - O serviço deverá ser executado exclusivamente com ônibus tipo rodoviário. Os veículos deverão apresentar 

boas condições de utilização e pleno funcionamento mecânico e de segurança, os quais serão vistoriados 

semestralmente por uma Comissão Especifica de Vistoria 

 

6.2 - Os veículos deverão atender todas as exigências do Código de Trânsito Brasileiro, Capítulo XIII, “Da 

Condução de Escolares”.  

 

6.3 – A CONTRATADA deverá manter frota total de no mínimo 19 ônibus – 03 micro ônibus -  01 van – 05 a 

reserva técnica  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS –  
7.1- Se, por qualquer motivo a CONTRATADA não puder efetuar o(s) serviço(s) com o(s) veículo(s) 

mencionado(s) na cláusula anterior, obriga-se a substituí-lo(s) por outro(s) em iguais condições de conforto, 

segurança e lotação imediatamente, sob pena de descontos dos dias parados e aplicação das penalidades 

contratuais.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE –  
8.1- A CONTRATADA será responsabilizada civil e criminalmente por todo e qualquer prejuízo ou dano que vier 

a ser causado ao município ou terceiros em virtude da prestação de seus serviços. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO –  
9.1 - A CONTRATANTE, através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e da Companhia Municipal de Trânsito, 

exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços prestados, sem restringir a plenitude dessa 

responsabilidade que é única e exclusiva do(a) CONTRATADO(A).  

 

9.2 - A fiscalização exercerá rigoroso controle quanto à qualidade, pontualidade e segurança dos serviços prestados, 

sob pena de aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.  

9.3 - As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas à execução dos serviços 

deverão ser registradas pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  

9.4 - A CONTRATANTE fiscalizará o estado e idade da frota exigindo a Autorização Especial para Transporte 

Coletivo de Escolares emitido pelo CIRETRAN semestralmente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E PROIBIÇÕES DA CONTRATADA:  

a) Não é permitido ao motorista o uso de bermuda, camiseta sem mangas e/ou sandálias quando em serviço;  



 

  

b) O veículo deverá ser mantido sempre limpo e conservado;  

c) O veículo deverá possuir todos os acessórios obrigatórios por lei em perfeito funcionamento, bem como a 

documentação do veículo em ordem;  

d) O embarque e desembarque dos alunos deverão ser feitos sempre em frente ao portão da escola;  

e) Cumprir rigorosamente o limite de velocidade e as leis para o Transporte de Alunos;  

f) Qualquer exigência da autoridade de Trânsito ou Legislação de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito – 

Artigo 136 e seus itens, será inteiramente de responsabilidade do CONTRATADO;  

g) Submeter o veículo às vistorias semestrais do CIRETRAN e VISTORIA da Comissão Interna Municipal, 

conforme item 6.1 de acordo com os vencimentos e entregar uma cópia da Autorização Especial para Transporte 

Coletivo de Escolares ao Departamento de Transporte Escolar;  

h) O transporte deverá ser exclusivo de alunos (ou caso comprovado de emergência) sendo expressamente proibido 

“caronas” a qualquer pessoa ou transporte de objetos quando em serviço;  

i) Os veículos utilizados no transporte de estudantes deverá contar com uma FAIXA AMARELA ao redor do 

veículo contendo com o dístico ESCOLAR em preto, de acordo com a Legislação vigente (artigo 136 – inciso 3º da 

Lei nº 9.503/97), sendo proibido a prestação de serviço sem esta faixa;  

j) No caso de alteração, seja ela temporária ou troca definitiva do veículo utilizado para a prestação de serviço de 

Transporte Escolar, o mesmo não poderá ser inferior ao exigido no edital;  

k) Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste contrato, no edital 

da licitação e seus anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das 

penalidades contratuais;  

l) É expressamente proibido transportar alunos particulares juntos com os alunos do Transporte Escolar Municipal, 

sob pena de serem aplicadas as penalidades estipuladas neste contrato;  

m) Obrigatoriamente, o motorista terá que, sempre que necessário, permitir e facilitar em seu veículo e rota/trajeto, 

a fiscalização por parte da CONTRATANTE, sendo expressamente proibido ao motorista barrar ou dificultar a 

entrada do fiscal ou responsável pela fiscalização no interior do veículo;  

n) eventual obrigação adicional constantes do edital e de seus anexos; 

o) manter durante a vigência do contrato garantia de contratação, nos termos do art. 56 e parágrafos da Lei 

8.666/93, no importe de cinco porcento do valor previsto no item 7.7.5. do edital. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - A CONTRATANTE, poderá 

Rescindir o contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, 

do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 

IX - a decretação de falência, concordata ou recuperação judicial; 

X - a dissolução da sociedade; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela 

máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o contrato; 



 

  

XIII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MULTA–  

 

10.1- Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou de infringência de 

preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades:  

I - advertência;  

II - multa correspondente a 1% do valor do contrato, salvo para as infrações operacionais; 

III - multas operacionais no importe de R$ 100,00 para: 

a) quando ocorrer atraso na chegada ou saída dos alunos da escola;  

b) quando ocorrer o embarque e desembarque de alunos fora dos pontos designados no edital; 

c) quando os motoristas prestarem os serviços sem o devido asseio, sem portar a identificação 

funcional, sem uniformes ou usando-os em condições inadequadas; 

d) quando houver falta de civilidade dos motoristas em relação aos alunos; 

e) quando o motorista permitir o embarque de aluno sem a devida identificação; 

f) quando o motorista fumar no interior dos veículos; 

g) quando operar com veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação, higiene 

ou limpeza, ou sem portar os documentos obrigatórios dos veículos e dos motoristas ou com os 

respectivos prazos de validade vencidos. 

IV - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Peixoto 

de Azevedo e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação perante esta Municipalidade.  

10.2. As sanções previstas nos incs. I e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inc. II.  

10.3. O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que o adjudicatário tenha direito.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS – 

13.1- Aplicar-se-á 8.666/93, e suas alterações, para os casos porventura omissos neste termo de contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ENCARGOS –  
14.1- A CONTRATADA obriga-se a observar quanto ao pessoal empregado nos serviços, objeto do presente 

contrato, a legislação pertinente, notadamente as obrigações da Legislação Trabalhista que lhe tocam por inteiro, e 

pelas quais responderá de maneira exclusiva.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO – 

15.1- O Foro competente é o da Comarca de Peixoto de Azevedo, para dirimir as questões judiciais do presente 

contrato.  

E por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias originais de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas abaixo indicadas.  

 

Peixoto de Azevedo .....de .............. de 2021 

 

Município de Peixoto de Azevedo-MT 

Rep. Legal: Mauricio Ferreira de Souza 

=CONTRATANTE= 
 

Empresa 

Rep. Legal:  

=CONTRATADA= 



 

  

 

ANEXO VI 

 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: _________________________________________________________ 

CONTRATADO: _________________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):________________________________________________ 

OBJETO: ________________________________________________________ 

 

 

ADVOGADO (S) / Nº OAB: (*) ________________________________________  

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

1. Estamos CIENTES de que:  

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, 

cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 

Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCE___; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 

parte do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 

interessado, peticionando no processo.  

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

 

_______  de ______________________ de 2021. 

 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

 

Pela CONTRATADA: 

______________________________________________________ 

 

 



 

  

 

ANEXO VII 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A empresa ________________________________________, com sede na _______________________, C.N.P.J  nº 

_______________________, representada pelo(a) Sr.(a) _______________________, CREDENCIA  o (a) Sr.(a) 

_________,______________(CARGO), portador(a) do R.G. nº. ______________e CPF nº 

_______________________, para representá-la perante o Município de Peixoto de Azevedo em licitação na 

modalidade Concorrência Publica nº 001/2021, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor 

e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 

 

 

_________________________________________ 

NOME 

 

_________________________________________ 

R.G 

 

________________________________________ 

CARGO 

 

 

CARIMBO DA EMPRESA (CNPJ) 

 

 

OBSERVAÇÃO: APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA DOS ATOS CONTITUTIVOS DA EMPRESA 

ANEXA AO CREDENCIAMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DA FORMA DE GARANTIA PARA CONTRATAR    

 

CONCORRENCIA PUBLICA n. º 001/2021  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3604/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ATRAVÉS DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS 

EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, QUE DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA INDIVIDUAL DE 10 

(dez) ANOS, CONTADOS DO ANO MODELO, COM PRAZO DE CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, 

CONFORME EDITAL, MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS. 

 

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

_______________________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

____________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 

___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA que , em se sagrando 

vencedora da licitação em epígrafe, oferecerá como garantia para contratar na modalidade 

........................................, conforme Art. 56 § 1º da Lei 8666/93 e alterações posteriores, no valor de 

R$................................correspondente  a  5% (cinco por cento) do valor  da contratação e se for o caso, 

renovável a cada novo período até final do contrato. 

 

Declara ainda ter pleno conhecimento de que: 

 A garantia oferecida deverá ser entregue na Secretaria das Finanças da _____no prazo de 30 (trinta) 

contados da data da emissão da ordem de serviço, com cópia para a Divisão de Licitações e Compras. 

 A garantia será liberada depois de resolvidas todas as pendências relativas a quaisquer punições que 

porventura possam ser aplicadas à licitante vencedora.   

 

Local, _____ de __________ de _____. 

Representante legal da Empresa__________________________________ 

Endereço____________________________   CEP____________________ 

RG.________________________       CPF___________________________ 

TEL/FAX_______________________    E-mail________________________ 

Carimbo da empresa (CNPJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO IX 

 

Declaração de que cumpre o disposto no Art. 7º Inciso XXXIII da CF e da inexistência de fato impeditivo de 

participação no certame 

 

MODELO 

(em papel timbrado da empresa) 

 

 

 Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar da 

Concorrência Pública nº 001/2021, da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, declaro sob as penas da lei, que, nos 

termos do parágrafo 6º, do artigo 27, da Lei nº 6544, de 22 de novembro de 1989, a (nome da pessoa jurídica) encontra-

se em situação regular perante o Ministério de Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do 

artigo 7º, da Constituição Federal, comprometendo-se a respeitá-lo durante todo contrato,  declarando ainda inexistir 

qualquer fato impeditivo de sua participação no certame 

  

Local, _____ de __________ de ________. 

 

Representante legal da Empresa 

 

Carimbo da empresa(CNPJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3604/21021 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

 

 

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_______________________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 

____________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 

___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 

requisitos legais para qualificação como ____________________________ (incluir a condição da empresa: 

Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP), na forma prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

 

 

 

__________________ , _________ de _______________ de 2021. 

 

 

__________________________ 

Empresa 

Representante legal 

CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO XI 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO -  MT 

At. – PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E MEMBROS 

 

CONCORRENCIA PUBLICA n. º 001/2021 

 

  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3604/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ATRAVÉS DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS EM 

PERFEITAS CONDIÇÕE 

S DE USO, QUE DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA INDIVIDUAL DE 10 (DEZ) ANOS, CONTADOS DO 

ANO MODELO, COM PRAZO DE CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL, MINUTA 

DE CONTRATO E ANEXOS. 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.º ......................, neste 

ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente 

aos requisitos de habilitação. 

 

Por ser verdade assina a presente 

................., ............... de ................................ de 2021. 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.º do documento de identidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO XII 

 

Declaração de Visita Técnica 

 

CONCORRENCIA PUBLICA n. 001/2021 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3604/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ATRAVÉS DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS 

EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, QUE DEVERÃO TER IDADE MÁXIMA INDIVIDUAL DE 10 

(dez) ANOS, CONTADOS DO ANO MODELO, COM PRAZO DE CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES, 

CONFORME EDITAL, MINUTA DE CONTRATO E ANEXOS. 

 

(nome da pessoa jurídica), interessada em participar da Concorrência Publica nº. 001/2021, da Prefeitura Municipal 

Peixoto de Azevedo , por seu representante legal, DECLARA sob as penas da lei e para os devidos fins, que 

visitou e inspecionou o local de execução dos serviços, e tem pleno conhecimento das condições para execução dos 

serviços, inclusive quanto suas dimensões físicas e risco, não podendo alegar qualquer desconhecimento como 

elemento impeditivo da formulação da proposta ou do perfeito cumprimento do contrato, bem assim, declara que 

terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame. 

Local, _____ de __________ de 2021. 

___________________________________________________ 

Representante legal da Empresa 

Carimbo da empresa(CNPJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO XIII 

TRAJETOS – IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVA  

 

 



 

  



 

  

 
 

 

 



 

  

 
 

 



 

  

 
 

 

 



 

  

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 
 

 

 


