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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0112/2013
PROCESSO Nº 0146/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO ATRAVÉS
DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL
DE  NATAÇÃO  -  CONV.  525090-01  -  SEC.  MUNICIPAL  DE  ESPORTE,
JUVENTUDE E CULTURA.

Empresa ________________________________________________________________

Pessoa para contato: ______________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________________

Cidade: _____________________________________ Estado: ___________________

Telefone: _________________________________ Fax: __________________________

Recebemos,  através  do  acesso  à  página  www.montesclaros.mg.gov.br  →Central  de  
Compras→ Pregão PMMC ou impresso cópia do instrumento convocatório da licitação
acima identificada.

Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

_________________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando  comunicação  futura  entre  a  Gerência  de  compras  deste  Município  e  essa
Empresa,  solicito  o  preenchimento  do  recibo  de  entrega  do  edital  e  envio  ao  Setor
Responsável por meio do fax (038) 3229-3182.
A não remessa do recibo exime a Gerência de compras da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.

Pregoeiro da Prefeitura de Montes Claros/MG

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
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GERÊNCIA DE COMPRAS
PREÂMBULO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0112/2013

PROCESSO N°: 0146/2013
DATA DA REALIZAÇÃO: 15/07/2013
HORÁRIO: 08:30 horas
LOCAL: Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG – Sala de reuniões nº 01

O Município de Montes Claros/MG, por meio de seu Pregoeiro, nomeado pelo Decreto
nº 3.012/2013, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – Processo nº 0146/2013,
objetivando  a  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  FRETAMENTO  ATRAVÉS  DE
ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL DE NATAÇÃO -
CONV. 525090-01 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA, que
será regido pelo Decreto Municipal n° 2.111 de 08 de março de 2005 e pela Lei Federal nº
10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  aplicando-se  subsidiariamente,  no  que  couber,  as
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores
e  da  Lei  Complementar  n°  123  de  14  de  dezembro  de  2006,  e  demais  normas
regulamentares aplicáveis à espécie.

As  propostas  deverão  obedecer  às  especificações  deste  instrumento  convocatório  e
anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na
sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados
que se apresentarem para participar do certame.

A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento que será
na sala de reuniões nº 01 da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, sito a Avenida
Cula Mangabeira, 211 – Centro, iniciando-se no dia 15 de julho de 2013, às 08:30 horas
e será conduzido por Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos
do processo em epígrafe. 

1 - DO OBJETO
1.1 -  A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
FRETAMENTO  ATRAVÉS  DE  ÔNIBUS  PARA  TRANSPORTAR  OS  ALUNOS  DO
PROJETO  SOCIAL  DE  NATAÇÃO  -  CONV.  525090-01  -  SEC.  MUNICIPAL  DE
ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA, conforme descrição do Anexo I deste Edital.

2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar do certame todas as pessoas jurídicas interessadas do ramo de
atividade  pertinente  ao  objeto  da  contratação  que  preencherem  as  condições  de
credenciamento  constantes  deste  Edital.  O  documento  de  habilitação  jurídica  deverá
expressar  o  objeto  social  pertinente  e  compatível  com o  objeto  da  licitação,  quando
especificado em seu corpo.
2.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de:
2.2.1 – Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação
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ou tenham  sido  declaradas  inidôneas   para   licitar   ou   contratar   no âmbito da União,
Pls. 02/12 - Edital Pregão Presencial n° 0112/13
Estados,  Distrito  Federal,  Municípios  e  nas  respectivas  entidades  da  administração
indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar
com o Município de Montes Claros – MG;

2.2.2  –  Pessoas  Jurídicas  das  quais  participem,  seja  a  qualquer  título,  dirigentes  ou
servidores do Município de Montes Claros – MG, conforme artigo 9° da Lei de Licitações e
Contratos. 

2.2.3 – Pessoas Jurídicas cujos sócios ou administradores tenham ligações com Prefeito,
Vice-prefeito,  vereador  ou  servidor  municipal  por  matrimônio  ou  parentesco,  afim  ou
consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, subsistindo a proibição até 06 (seis)
meses após findas as respectivas funções, ressalvado o Parágrafo Único do Artigo 100 da
Lei Orgânica Municipal.

2.3 – A observância das vedações do item 2.2 é de inteira responsabilidade do licitante
que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

3 – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
3.1  –  Até  02 (dois)  dias  úteis  antes  da data  fixada para  recebimento  das propostas,
qualquer  licitante  poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  o  ato
convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido de esclarecimento na Gerência de
Compras  e  o  pedido  de  impugnação  na  Seção  de  Protocolo,  ambas  localizadas  na
Avenida Cula Mangabeira, n° 211, Centro, Montes Claros – MG, cabendo ao Pregoeiro
decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
3.1.1 – O pedido de esclarecimento também poderá ser feito via fax, através do telefone
(38) 3229-3182.

3.2 - A petição deverá ser acompanhada das exigências constantes dos itens 6.1.1 e
6.1.2 e será dirigida à autoridade subscritora do Edital;
3.2.1 – Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame;

3.3 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, por falhas ou irregularidades, o
licitante que não o fizer até às 17 (dezessete) horas do segundo dia útil que anteceder a
data de realização da Sessão Pública do Pregão, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.

4 – DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)
4.1.1 - PESSOA JURÍDICA
4.1.1.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.1.1.2 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social
ou  outro  instrumento  de  registro  comercial,  registrado  na  Junta  Comercial,  no  qual
estejam  expressos  seus  poderes  para  exercer  direitos  e  assumir  obrigações  em
decorrência de tal investidura;
4.1.1.3 – Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular
com  firma  reconhecida  do  qual  constem  poderes  específicos  para  formular  lances,
negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais
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atos pertinentes ao  certame,  acompanhado  do  correspondente  documento,   dentre  os
Fls. 03/12 - Edital Pregão Presencial n° 0112/13
indicados no item 4.1.1.2, que comprove os poderes do mandante para a outorga;
4.1.1.4  –  Em  se  tratando  de  micro-empresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,
documento que comprove esta condição.
4.1.1.5 – Declaração de Pleno atendimento,  conforme modelo do Anexo III do Edital,
observando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na
Declaração a ser entregue no certame, sobretudo no que se diz respeito ao artigo 100 da
Lei Orgânica Municipal;
4.1.1.6 – Os documentos relativos aos itens 4.1.1.2; 4.1.1.3 (neste caso desde que o
procurador seja o previamente cadastrado junto ao CRC-PREGÃO) e 4.1.1.4, poderão ser
substituídos  pelo  C.R.C.  -  PREGÃO  (Certificado  de  Registro  Cadastral  do  Pregão),
emitido pela Gerência de Compras da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG.

4.2 – O representante legal  e o procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação.

4.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

4.4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.

4.5  –  A  não  apresentação  ou  ainda  a  incorreção  insanável  de  quaisquer  dos
documentos de credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente
certame. 

5 – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1  -  A  proposta  e  os  documentos  para  habilitação  deverão  ser  apresentados,
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis respectivamente, contendo
em sua parte externa, além do nome do proponente e todos os dados que identifiquem o
licitante, os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 – Proposta
Pregão nº 0112/2013

Envelope nº 2 – Habilitação
Pregão nº 0112/2013

5.2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do licitante e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas,
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo  representante legal da licitante ou
pelo procurador, juntando-se a procuração. 

5.3 – Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor
público autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou
por membro da Equipe de Apoio.
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5.4 – Serão  aceitas  propostas  escritas  enviadas pelo  correio ou entregues por portador
Fls. 04/12 - Edital Pregão Presencial n° 0112/13
sem poderes  para  formular  propostas  e  praticar  atos  durante  a  sessão.  O  autor  da
proposta não poderá dar lances ou praticar qualquer ato em seu favor durante a sessão

6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
6.1 – A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos:
6.1.1 – Cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem o licitante;
6.1.2 – Número do Pregão e do Processo em todas as páginas;
6.1.3  -  Descrição  do  objeto  da  presente  licitação  em  conformidade  com  as
especificações do Anexo I deste Edital. 
6.1.4 – Valor unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e valor
total  da  proposta  em  algarismo  e  por  extenso (havendo  incompatibilidade  entre
ambos, será considerado este) apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com
o fornecimento do objeto da presente licitação.
6.1.5 – Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

6.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

6.3 - O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável.

6.4 – Serão desclassificadas as propostas que:
6.4.1 – Não atendam as exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham
condições;
6.4.2 – Apresentem valores manifestamente inexeqüíveis;
6.4.3 – Sejam omissas,  vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos  capazes de
impedir o julgamento.

6.5 – Poderão ser cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula.

6.6 – Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o
entendimento da proposta e que não causem prejuízo à Administração.

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados os quais dizem respeito a:

7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.2.1 – Todas as Pessoas Jurídicas deverão apresentar:
7.2.1.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
7.2.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.2.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração se nesta
constar  o  objeto  social  e  administração  da  empresa, devidamente registrado na Junta
Comercial em se tratando de sociedades comerciais;
7.2.1.4 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
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por  ações,   acompanhados  da    documentação  mencionada  na alínea   7.2.1.3,   deste
subitem;
7.2.1.5 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas  tratando-se  de  sociedades  civis,  acompanhado  de  prova  da  diretoria  em
exercício;
7.2.1.6 -  Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
7.2.1.7 – Alvará de Localização e Funcionamento válido, fornecido pelo Município
da sede do licitante, observando o disposto nos itens 7.6.1 e 7.6.5 deste edital.
7.2.1.8 –    Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo   –    CRLV em nome do  
licitante;
7.2.1.9  –  Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo  referente  a  2013
demonstrando  o  efetivo  pagamento  do  IPVA,  seguro  obrigatório  e  taxa  de
licenciamento. 

7.3 - REGULARIDADE FISCAL
7.3.1 - prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, relativa à
sede do licitante;
7.3.2 – prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);
7.3.3 – prova de regularidade para com o Fundo de Garantia  por  Tempo de Serviço
(FGTS).
7.3.4 – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, medi-
ante a apresentação de certidão negativa, nos termos do  Título VII-A da Consolidação
das  Leis  do  Trabalho,  aprovada  pelo  Decreto-Lei  no 5.452,  de  1o de  maio  de  1943
(CNDT).

7.4  –  Os  Licitantes  deverão  apresentar  Laudo  de  Vistoria,  para  verificação  dos
equipamentos obrigatórios e de segurança, expedido pela MCTRANS, observando-
se que a vistoria deverá ser realizada em até 02 (dois) dias antes da data prevista
para a realização do Pregão,   das   8:00  às  11:30 h   e   das   14:00   às  18:00 h,  na 
sede da MCTRANS, localizada na Avenida Osmane Barbosa, nº 596, Bairro Planalto,
nesta cidade de Montes Claros/MG.

7.5  –  Serão  aceitas  como  prova  de  regularidade  para  com  as  Fazendas,  certidões
positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os
débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

7.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
7.6.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
7.6.2 – Os  documentos  relativos  à  Habilitação  Jurídica  e  Regularidade  Fiscal,  exceto
quanto aos itens 7.2.1.1, 7.2.1.6, 7.2.1.7, 7.2.1.8 e 7.2.1.9, poderão ser substituídos pelo
C.R.C. - PREGÃO (Certificado de Registro Cadastral do Pregão), emitido pela Gerência
de Compras da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG;
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7.6.3 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em
desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante;
7.6.4 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo
o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
7.6.5 – Sob pena  de  inabilitação, todos  os  documentos   deverão   estar  em   nome do 
proponente e, preferencialmente,  com número  do  CNPJ  e  com  o endereço respectivo,
observando ainda o que segue, conforme preceitua a legislação vigente:
7.6.5.1 – se o  proponente  for  a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz;
7.6.5.2 – se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
8.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento
do  Pregão,  iniciando-se  com  o  credenciamento  dos  interessados  em  participar  do
certame.

8.2 – Encerrada a  fase  de  credenciamento,  o  Pregoeiro  declarará  aberta a Sessão do
Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao
recebimento  dos  envelopes  contendo  a  Proposta  e  a  Documentação  de  Habilitação,
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

8.3  –  A  análise  das  propostas  pelo  Pregoeiro  visará  ao  atendimento  das  condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
8.3.1 – Cujo objeto não  atenda as  especificações, prazos  e condições fixados  no Edital;
8.3.2  –  Que  apresentem  preço  baseado  exclusivamente  em  proposta  dos  demais
licitantes;

8.4 – No  tocante  aos  preços,  as  propostas  serão  verificadas  quanto  à  exatidão   das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

8.5 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes. 

8.6 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
8.6.1 – Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores
àquela;
8.6.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de
3 (três).
8.6.3 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes. 
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8.7 -  O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.

8.8 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances  em  relação  aos  demais  empatados,  e  assim  sucessivamente  até  a  definição
completa da ordem de lances.

8.9 - Os lances deverão ser formulados  por item, em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada
pelo pregoeiro no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro.

8.10  –  Na  licitação  será  assegurado,  como  critério  de  desempate,  preferência  de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
8.10.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada;
8.10.2 – Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
8.10.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
8.10.2.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na  forma  do  item  8.10.2.1,  serão  convocadas  as  remanescentes  que  porventura  se
enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/06,
conforme  o caso  e modalidade  licitatória, na  ordem  classificatória,  para o  exercício do
mesmo direito;
8.10.2.3  –  No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pela  microempresas  e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e
2° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/06, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.11  –  Na  hipótese  da  não-contratação  das  microempresas  e  empresas  de  pequeno
porte, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

8.12 – O disposto anteriormente em relação às microempresas e empresas de pequeno
porte  só  se  aplicará  quando  a  melhor  oferta  inicial  não  tiver  sido  apresentada  por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.13  – A etapa de lances será  considerada encerrada quando todos os  participantes
dessa etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.

8.14  –  A desistência  em apresentar  lance  verbal,  quando  convocado  pelo  Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
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8.15 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.

8.16 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.

8.17  -  A  aceitabilidade  será  aferida  a  partir  dos  preços  de  mercado  vigentes,
apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão solicitante, já juntada aos autos.

8.18 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo
os documentos de habilitação de seu autor.

8.19  -  Eventuais  falhas,  omissões  ou  outras  irregularidades  nos  documentos  de
habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
8.19.1 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

8.20 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos    passíveis   de   obtenção   por   meio    eletrônico,    salvo    impossibilidade
devidamente justificada.
8.20.1  -  A  Administração  não  se  responsabilizará  pela  eventual  indisponibilidade  dos
meios  eletrônicos  de  informações,  no  momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação,
a licitante será inabilitada. 

8.21 - Para  aferir o exato  cumprimento  das  condições  estabelecidas  no  subitem 7.3, o
Pregoeiro,  se  necessário,  diligenciará  junto  ao  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  do
Município de Montes Claros/MG.

8.22 – Constatado  o  atendimento dos  requisitos  de  habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

8.23 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com
o  seu  autor,  decidirá  sobre  a  sua  aceitabilidade  e,  em  caso  positivo,  verificará  as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável
cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

8.24 – Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo Pregoeiro
e Equipe de Apoio.

9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1 -  No final  da sessão, o  licitante que quiser  recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente  a  sua  intenção,  abrindo-se  então  o  prazo  de  03  (três)  dias  para
apresentação  de  memoriais,  ficando  as  demais  licitantes  desde  logo  intimadas  para
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apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
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prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência
do  direito  de  recurso,  a  adjudicação  do  objeto  do  certame pelo  Pregoeiro  à  licitante
vencedora  e  o  encaminhamento  do  processo  à  autoridade  competente  para  a
homologação.

9.3  –  As  razões  e  contra-razões  recursais  deverão  ser  protocoladas  na  Seção  de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG até às 17h do último dia do prazo.

9.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente. 

9.5 –  Os  recursos  deverão  ser  decididos  no  prazo de  05 (cinco)  dias  úteis.  Sendo
decididos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade  competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

9.6 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.7 - A adjudicação será feita dos itens do objeto.

10 - DO PRAZO DE FORNECIMENTO 
10.1 – Os serviços constantes do Anexo I deverão ser prestados de forma continuada, por
um  período  de  12  (doze)  meses,  conforme  demanda  da  Secretaria  Municipal  de
Juventude,  Esporte e Lazer,  podendo ser prorrogado, após manifestação das partes
envolvidas, mediante termo de aditamento, conforme preceitua o artigo 57, inciso II da Lei
Federal n° 8.666/93.

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 - Por ocasião da prestação dos serviços, a Contratada deverá colher no comprovante
respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do
servidor responsável pelo recebimento.

11.2  –  Constatadas  irregularidades  na  prestação  dos  serviços  objeto  da  presente
licitação, o contratante poderá:
11.2.1 – Se disser respeito à forma ou a qualidade na prestação dos serviços, rejeitá-lo,
determinando a sua correta execução, sob pena de rescindir a contratação sem prejuízo
das demais penalidades cabíveis.

11.3 - O recebimento dos serviços dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias
úteis, contado da data de sua prestação uma vez verificado o atendimento integral das
especificações  contratadas,  mediante  Termo  de  Recebimento  Definitivo  ou  Recibo,
firmado pelo servidor responsável.

12 - DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1  -  O  pagamento  será  efetuado  mensalmente,  conforme  medição dos  serviços
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prestados,  e   em  até  30  (trinta)  dias  após  a  apresentação  da  Nota  Fiscal, mediante
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apresentação das CND’s das Fazendas Federal, Estadual,  Municipal e Trabalhista, do
FGTS e INSS, na Prefeitura Municipal de Montes Claros - MG, situada à Avenida Cula
Mangabeira n° 211 – Centro, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do
serviço ou Recibo.

12.2  -  As  notas  fiscais/faturas  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à
Contratada e esta deverá efetuar a apresentação válida no prazo de 05 (cinco) dias. O
vencimento das notas fiscais/faturas ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias úteis após a data
de sua apresentação válida.

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 - A dotação orçamentária será conforme especificado no Anexo I do edital, sendo
facultado à administração modificá-la unilateralmente quando assim lhe convier.

14 - DA CONTRATAÇÃO
14.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de
contrato.
14.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de
débito  da  Adjudicatária  perante  o  Sistema de Seguridade  Social  (INSS),  o  Fundo de
Garantia  por  Tempo  de  Serviço  (FGTS),  bem  como  as  CND’s  Federal,  Estadual,
Municipal e Trabalhista estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante
verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do
processo  a  regularidade  e  anexando  os  documentos  passíveis  de  obtenção  por  tais
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
14.1.2  -  Se  não  for  possível  atualizá-las  por  meio  eletrônico  hábil  de  informações  a
Adjudicatária  será  notificada para,  no  prazo de 03 (três)  dias  úteis,  comprovar  a  sua
situação de regularidade de que trata o subitem 14.1.1, mediante a apresentação das
certidões  respectivas,  com prazos  de  validade  em vigência, sob pena de a contratação
não se realizar. 

14.2  -  A  adjudicatária  deverá,  no  prazo  de  05  dias  corridos  contados  da  data  da
convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, junto à Gerência
de compras para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à contratação.

14.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não apresentar a situação regular de que trata o subitem 14.1.1, ou se recusar a cumprir a
ordem de serviço, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e
assim sucessivamente.

15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
15.1  –  Além das  sanções  previstas  na  lei  n°  8.666/93  e  n°  10.520/02,  as  seguintes
sanções poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente:
15.1.1  -  pela  inexecução  total  ou  parcial  da  contratação,  a  Administração  poderá,
garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
15.1.2 - advertência por escrito;
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15.1.3 – multa, para o caso de descumprimento dos prazos contratuais, no importe
de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o
30º (trigésimo) dia, calculado sobre o valor do contrato;
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15.1.3.1 – multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de a
contratada, injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão, bem
como nos demais casos de descumprimento contratual, quando  o  Município,  em face da
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o
percentual da multa a ser aplicada.
15.1.3.2  -  O  valor  das  multas  aplicadas,  após  regular  processo  administrativo,  será
descontado do pagamento devido pelo  Município.  Se os valores  não   forem suficientes,
a diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a
contar da aplicação da sanção.
15.1.4 - rescisão da contratação;
15.1.5 – suspensão  temporária  do  direito  de  participar  em licitações e contratar, com o
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, na forma do art. 7° da Lei n°
10.520/02.

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1  -  As  normas  disciplinadoras  desta  licitação  serão  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

16.2  -  O  Edital  do  presente  certame  será  divulgado  no  site
www.montesclaros.mg.gov.br  →Central  de  Compras→ Pregão PMMC  ,  pela  Prefeitura
Municipal de Montes Claros/MG.

16.3 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, que
poderá adotar medidas saneadoras durante a tramitação do certame e em especial na
Sessão do Pregão, relevar omissões puramente formais observadas na documentação e
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes durante o trâmite
da Sessão destinadas  a  esclarecer  ou  a  complementar   a  instrução do processo, bem
como falta  de data,  rubrica da proposta,  de CNPJ, endereço completo da empresa e
outras situações similares, conforme disposto no § 3°  do artigo 43 da Lei  Federal  n°
8.666/93.

16.4 - Integram o presente Edital:
Anexo I - Descrição do objeto
Anexo II – Modelo de Proposta
Anexo III – Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital;
Anexo IV – Minuta de Contrato;
Anexo V – Informações complementares.

16.5 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o
Município de Montes Claros/MG revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado.
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16.6  –  No  interesse  da  Administração,  sem  que  caiba  aos  participantes  qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser:
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16.6.1 – Adiada a data da abertura desta licitação;
16.6.2 – Alterada as condições do presente Edital,  com fixação de novo prazo para a
realização do certame.

16.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Montes Claros/MG. 

Montes Claros (MG), 17 de junho de 2013.

_________________________________
Shirley Ferreira de Sousa

Pregoeira Municipal

__________________________________
Flávia Guimarães Ferreira

Assessora Jurídica – OAB/MG n° 124.262
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PROCESSO: 0146/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0112/2013

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO

ATENÇÃO: OBSERVAR O ITEM 6 DO EDITAL AO  FORMULAR A PROPOSTA.

Item Quant. Und Descrição Complemento Marca/
Modelo

Valor
Unit.

Valor
Total

1 2 SER PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  DE
FRETAMENTO
ATRAVÉS  DE
ÔNIBUS
CONVENCIONAL,
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA  DE  46
LUGARES,
PERCURSO  DE
400  KM/DIA,  03
VEZES  POR
SEMANA

CONTRATACAO  DE  EMPRESA
PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE FRETAMENTO ATRAVÉS DE 02
ONIBUS  PARA TRANSPORTAR OS
ALUNOS DO PROJETO SOCIAL DE
NATACAO  FRUTO  DO  CONVENIO
Nº 525090-01 C/C: 23690X AG.3209
BB FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO
E A CBDA. 
SENDO  DOIS  ONIBUS  PARA
PRESTAR  SERVICOS  03  VEZES
POR SEMANA  
04  VIAGENS  MATUTINAS  E  04
VIAGENS  VESPERTINAS
SOMANDO 08 VIAGENS POR DIA,
PERFAZENDO  UM  PERCURSO
ESTIMADO DE  400 KM/DIA,  PELO
PERIODO DE 12 MESES. 
OS ONIBUS FARAO O TRANSLADO
BUSCANDO OS ALUNOS DA REDE
PUBLICA DE ENSINO E LEVANDO
AO  MONTES  CLAROS  TENIS
CLUBE  LOCAL ONDE REALIZARA
AS AULAS DO PROJETO.
OBS:  RELAÇÃO  DAS  ESCOLAS
NO ANEXO V.

6.1.3  -  Descrição  do  objeto  da  presente  licitação  em  conformidade  com  as
especificações do Anexo I deste Edital. 

6.1.5 – Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

Informamos  ainda,  que  para  cobertura  desta  despesa  serão  utilizados  recursos  oriundos  da  seguinte
dotação orçamentária:

ÓRGÃO UNIDADE
PODER EXECUTIVO SEC. MUNIC. ESPORTE, JUVENTUDE E CULTURA

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA
ELEMENTO
DESPESA

PROJETO ATIVIDADE RECURSO FICHA

0205 27 812 38 2 90 339039990000 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE 
ESPORTES E 

TRANSFERENCIA 
DE CONVENIOS 
NAO RELACIONA

4608

___________________________________
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Shirley Ferreira de Sousa
Pregoeira Municipal

                           

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

........timbre ou identificação do licitante........

 

À

Prefeitura Municipal de Montes Claros (MG)

Pregoeiro Municipal

 

Senhor Pregoeiro,

 

Atendendo  ao  Pregão  n°  ______________________,  apresentamos  nossa  proposta
conforme abaixo alinhado:

Local e data

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III

 

  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO.

 
 
  A empresa _______________, cadastrada no CNPJ sob nº _____________, sito a
_____________por intermédio do seu representante ou procurador declara ao Município
de Montes Claros (MG) que atende a todas as condições de habilitação no processo
licitatório n° _________ Edital de Pregão n° ________ e se compromete a entregar os
bens e/ou a prestar os serviços que lhe forem adjudicados conforme a descrição do
Anexo  I  deste  edital,  desconsiderando  qualquer  erro  que  porventura  houver
cometido na elaboração da proposta.

Declara também, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993,  acrescido pela  Lei  n°  9.854,  de  27 de outubro de 1999,  que não
emprega  menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos.

Nos termos do artigo 100 da Lei Orgânica do Município de Montes Claros/MG e
com  o  artigo  9º,  III  da  lei  nº  8.666/93,  declara  ainda  que  não  possui  parentesco
consangüíneo, por afinidade ou por adoção, até segundo grau, com prefeito, vice-prefeito,
vereador ou servidor em exercício ou que esteve em exercício há pelo menos seis meses,
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 100 da LOM do Município de Montes
Claros/MG.

 
 O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

 

Local e data.

Assinatura do representante legal
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 0112/13 – PROCESSO N° 0146/13

São partes  neste  contrato,  através  de  seus  representantes  ao final  nomeados,  como
CONTRATANTE o  MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, entidade de direito público,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.678.874/0001-35, sediado na Avenida Cula Mangabeira,
nº  211,  centro,  Montes  Claros/MG,  aqui  representado  pelo  Sr.  Secretário  Municipal
de  ..................., ........................................,  por  delegação  de  poderes,  na  forma  do
Decreto  Municipal  n°  2.987/13    e,   como   CONTRATADA,  a  empresa  .................
sediada .............................................................  CEP......................................  ,  inscrita  no
CNPJ/MF sob o nº.....................................neste ato por seu(s) representante(s) legal(is),
Sr(a). ................................, portador da CI nº ......................., CPF nº ............................

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui  objeto  do  presente  contrato  a  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
FRETAMENTO  ATRAVÉS  DE  ÔNIBUS  PARA  TRANSPORTAR  OS  ALUNOS  DO
PROJETO  SOCIAL  DE  NATAÇÃO  -  CONV.  525090-01  -  SEC.  MUNICIPAL  DE
ESPORTE,  JUVENTUDE  E  CULTURA,  a  preço(s)  unitário(s),  do(s)
item(ns)  ...............................................  da  Licitação  modalidade  Pregão  Presencial  n°
0112/13,  serviço(s)  esse(s)  adjudicado(s)  neste  ato  à  Contratada  em decorrência  da
Licitação  supracitada,  segundo  a  Proposta  e  demais  peças  integrantes  do  Edital
respectivo,  as  quais,  conhecidas  e  aceitas  pelas  partes,   incorporam-se  a  este
instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

O  valor  global  deste  contrato  é  de  R$.............(.........................................................),
correspondente  ao(s)   preço(s)    oferecido(s)  e  a(s)  quantidade(s)  especificada(s)  no
Anexo I do Edital da  Licitação modalidade  Pregão Presencial n° 0112/13.

Parágrafo  Único:  Em  caso  de  aditamento,  nos  termos  da  Lei,  este  contrato  será
reajustado,  anualmente,  pela variação do IGPM (Índice Geral  de Preços de Mercado)
medido pela Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado, mensalmente, de acordo com as medições realizadas, em
até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal na Prefeitura Municipal de Montes
Claros/MG, situada na Avenida Cula Mangabeira n° 211 – Centro, à vista do respectivo
Termo de Recebimento Definitivo das Locações, nos termos do item 11.3  do edital, e
apresentação  das  CND’S  Federal,  Estadual,  Municipal,  Trabalhista,  FGTS  e  INSS,
mediante programação de pagamento junto a Secretaria Municipal de Finanças.
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As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e
esta deverá efetuar a apresentação válida no prazo de 05 (cinco) dias. O vencimento das
notas  fiscais/faturas  ocorrerá  dentro  de  30  (trinta)  dias  úteis  após  a  data  de  sua
apresentação válida.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA 

A contratação  decorrente  da  presente  licitação  terá  vigência  por  um período  de  12
meses a partir da assinatura deste contrato. Os serviços deverão ser prestados de forma
continuada durante o prazo de vigência do contrato, conforme demanda da  Secretaria
Municipal  de Juventude,  Esporte e Cultura,  mediante prévia solicitação, devendo o
pedido ser atendido imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço.
                                                           
CLÁUSULA  QUINTA  –  REGIME  LEGAL  DA  CONTRATAÇÃO  E  CLÁUSULAS
COMPLEMENTARES

O  presente  contrato  rege-se,  basicamente,  pelas  normas  consubstanciadas  na  Lei
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, complementadas suas cláusulas
pelas  normas  contratuais  constantes  da  Licitação  modalidade  Pregão  Presencial  n°
0112/13, homologada em......................

CLÁUSULA  SEXTA  –  SECRETARIA  COMPETENTE  PARA  FISCALIZAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

É competente  para  pleno e  total  recebimento  do objeto  deste  contrato,  bem como a
fiscalização  do  seu  cumprimento,  a  Secretaria  Municipal  de  Juventude,  Esporte  e
Cultura.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária será conforme especificado no Anexo I do edital, sendo facultado
à administração modificá-la unilateralmente quando assim lhe convier.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I - DA CONTRATADA:
Constituem obrigações da (o)  Contratada (o):
a) Cumprimento integral do objeto deste contrato;
b) Execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa de
até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, salvo por motivo de força maior ou
caso fortuito, devidamente justificado;
c)  Arcar  com todos  os  ônus  decorrentes  de  contratação  de  terceiros,  nisto  incluindo
obrigações  trabalhistas,  sociais,  tributárias  e  previdenciárias,  bem  como  outras  de
quaisquer  espécies  para  a  execução  do  objeto  contratado,  exceto  os  casos
expressamente  previstos  neste  instrumento,  obrigando-se,  ainda,  em  proceder  a
manutenção preventiva e corretiva do veículo por todo o período de vigência do
presente contrato;
d) Responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais
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e/ou pessoais, durante a execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a
terceiros por ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos;
e) Assumir os riscos inerentes às atividades;
f)  O  (a)  Contratado  (a)  não  poderá  pleitear  indenizações  por  prejuízos  ou  despesas
decorrentes de casos fortuitos ou força maior;
g) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele (a) assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
Lei nº 8.666/93 e suas alterações e no edital do presente processo;
i) reposição do veículo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas em caso de quebra
ou avarias.
j)  arcar  com  todos  os  ônus  decorrentes  da  contratação  de  motoristas,  nisto
incluindo obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias, bem como
outras  de  quaisquer  espécies,  por  todo  período  da  contratação,  obrigando-se,
ainda,  a  fornecer  o  combustível  por  todo  o  período  de  vigência  do  presente
contrato.
i) Em caso de quebra do veículo, no percurso ou cancelamento ou interrupção da
viagem por descumprimento das normas de trânsito ou daquelas emanadas pelos
órgãos  oficiais  controladores  da  execução  da  atividade,  constitui  dever  da
Contratada  a  substituição  imediata  do  veículo,  por  outro,  de  mesma qualidade,
possibilitando a continuidade do serviço, ida e volta conforme programado. 
l) A contratada deverá observar e cumprir toda a legislação de trânsito, bem como
as  normas  e  diretrizes  emanadas  dos  órgãos  autorizadores  da  realização  do
serviço, sob pena de Rescisão imediata e unilateral do Contrato de Prestação de
Serviços.

2 – DAS CONDIÇÕES DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO:
a)  O  motorista,  bem como outro  funcionário  destinado  à  prestação  do  serviço,
deverá apresentar-se, quando em serviço, adequadamente trajado e identificado;
b) O motorista deverá conduzir-se com atenção e urbanidade.
c) Sem prejuízo do disposto na legislação de trânsito, o motorista designado para a
prestação do serviço deverá:
I  -  dirigir  o veículo de modo que não prejudique  a segurança e o conforto dos
passageiros;
II - não movimentar o veículo sem que estejam fechadas as portas e as saídas de
emergência;
III - auxiliar o embarque e o desembarque de pessoas com eventual dificuldade de
locomoção;
IV - identificar o passageiro no momento do seu embarque e indicar seu assento,
caso solicitado;
V - não fumar, quando em atendimento ao público;
VI - não ingerir  bebida alcoólica em serviço e nas doze horas que antecedem o
início da viagem;
VII - não fazer uso de qualquer substância tóxica;
VIII  -  não  se  afastar  do  veículo  quando  do  embarque  e  desembarque  de
passageiros;
IX  -  diligenciar  a  obtenção  de  transporte  para  os  passageiros,  no  caso  de
interrupção do trajeto;
X - prestar à fiscalização os esclarecimentos que lhe forem solicitados;
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XI  -  exibir  à  fiscalização,  quando  solicitado,  ou  entregá-los,  contra-recibo,  os
documentos que forem exigíveis; e
XII – cumprir rigorosamente os horários programados para o traslado dos alunos
beneficiados pelo Projeto de Natação, de acordo com o anexo IV do Edital.
d)  É  vedada  a  utilização  de  motorista  sem vínculo  com a  Contratada,  sendo  a
comprovação do vínculo do motorista com a mesma constatada através de um dos
seguintes documentos:
I  -  carteira  de  trabalho,  contrato  individual  de  trabalho,  carteira  funcional  ou
contracheque;
II - contrato social;
III – ata de constituição ou alteração da empresa, em caso de ser o motorista sócio
ou empresário individual.

II - DO MUNICÍPIO:
Constituem obrigações da Contratante:
a ) -  Efetuar o pagamento de acordo com o previsto na Cláusula Terceira;
b ) -  Fiscalizar e acompanhar, através da Secretaria  Municipal de Juventude, Esporte
e Cultura, a completa execução do objeto deste contrato sob os aspectos quantitativo e
qualitativo, detectando falhas e exigindo medidas corretivas por parte da contratada; 
c)  –  efetuar  o  desconto  do  Imposto  de  Renda  e  Proventos  de  Qualquer  Natureza,
incidente da fonte, sobre rendimentos pagos  a qualquer título (art. 158 inciso I – CF/88).
d) notificar à contratada, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção;
e) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento
dos termos do contrato;
f) comunicar à contratada, toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação do
serviço;

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato  poderá  ser  rescindido  unilateralmente,  pela  contratante,  na  ocorrência  de
quaisquer motivos especificados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

Além das sanções previstas na lei  n° 8.666/93 e n° 10.520/02,  as seguintes sanções
poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente:
a) - pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
b) - advertência por escrito;
c) – multa, para o caso de descumprimento dos prazos contratuais, no importe de
0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até o 30º
(trigésimo) dia, calculado sobre o valor do contrato;
c.1) – multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de a
contratada, injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão, bem
como nos demais casos de descumprimento contratual, quando  o  Município,  em face da
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menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o
percentual da multa a ser aplicada.
c.2)  -  O  valor  das  multas  aplicadas,  após  regular  processo  administrativo,  será
descontado do pagamento devido  pelo  Município.  Se os valores  não   forem suficientes,
a diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a
contar da aplicação da sanção.
d) - rescisão da contratação;
e) – suspensão temporária do direito de  participar  em licitações e contratar,  com o
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, na forma do art. 7° da Lei n°
10.520/02.

Ao Município caberá,  também, na forma da Lei  nº 8.666/93 e alterações,  interpelar  a
contratada civil  ou penalmente nos casos de descumprimento do presente instrumento
contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
cujas normas ficam incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que não se faça
menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
Qualquer  modificação  de  forma  qualitativa  ou  quantitativa,  redução  ou  acréscimo  do
objeto  ora  contratado,  bem como prorrogação de prazo poderá  ser  determinada pela
Contratante, lavrando-se o respectivo termo, conforme os artigos 57, inciso II,  e 65 da Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO  FORO
As partes  contratantes  elegem,  para  solução judicial  de  qualquer  questão oriunda da
presente contratação, o foro da Comarca de Montes Claros/MG, renunciando-se, aqui,
todos os outros, por mais privilegiados que sejam.

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em
04(quatro) vias de único teor e validade, para um só efeito legal, devidamente conferido
pela Procuradoria  Jurídica do município  de Montes Claros/MG, para todos os fins de
direito e obrigações resultantes da legislação vigente.

Montes Claros (MG),  ......... de .................................................. de   2013.

_________________________                  __________________________
Secretaria Municipal ..................                            CONTRATADO (A) 
.......................................................                             ........................................................
CPF:                                                                            Rep. Legal: 
                                                                                  CPF:
DESPACHOS: 
A presente Minuta de Contrato Administrativo  de Locação foi  emitida à luz da Lei  nº
8.666/93 e suas alterações. 
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_______________________ ___________________________
Gerência de Compras Assessoria Jurídica

ANEXO V – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PONTOS DE REFERÊNCIA QUE
DEVERÃO SER ATENDIDAS PELO TRANSPORTE ATRAVÉS DO PROJETO SOCIAL

DE NATAÇÃO

- Escola Municipal Afonso Salgado – Rua: Alfeirão, nº. 712 – Bairro: Vila Atlântida

- Escola Municipal Alcides Carvalho – Rua: Cinco, nº. 263 – Bairro: Vera Cruz

-  Escola  Municipal  João Valle  Maurício  –  Rua:  Perimetral,  nº.  2.300 – Bairro:  Jardim
Eldorado

- Escola Municipal Jason Caetano – Rua: A, nº. 369 – Bairro: Santo Antônio

- Escola Municipal Rotary São Luiz – Rua: J, s/nº. – Bairro: Cidade Industrial

- Escola Municipal Simone Soares – Rua: J, s/nº. – Bairro: Esplanada

- Escola Municipal Ruy Lage – Av. Europa, nº. 301 – Bairro: JK

- CAIC – Maracanã – Av: Queluz, s/nº. – Bairro: Maracanã

- Escola Municipal Professora Eunice Carneiro – Rua: D, nº. 300 – Bairro: Conjunto José
Corrêa Machado

- Batalhão de Polícia Militar – Rodovia BR 135, s/nº. – Bairro: Vila Betânia

O transporte estará saindo dos destinos acima relacionados às 7:00 hs da manhã e
retornarão ao final da última aula às 10:00 hs da manhã. (3 vezes por semana, sendo:
segunda, quarta e sexta-feira).

O transporte estará saindo dos destinos acima relacionados às 13:00 hs da tarde e
retornarão ao final da última aula às 16:00 hs da tarde.  (3 vezes por semana, sendo:
segunda, quarta e sexta-feira).
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