
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 155/2020

Pregão Presencial Nº 060/2020
Validade 12 (doze) meses

Registro  de  Preços,  para  contratação  de  empresa
especializada para prestação de serviços de locação
de  veículo  com  dois  operadores,  sendo  um
motorista/condutor  e  outro  monitor/acompanhante,
para  uso  no  transporte  escolar  Municipal,  a  fim  de
atender as necessidades da Secretaria Municipal  de
Educação de Lucas do Rio Verde – MT.

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob o número 24.772.246/0001-40, com sede na Avenida América do Sul,  nº 2.500-S, nesta
cidade, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. FLORI LUIZ
BINOTTI, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Lucas do Rio Verde, Estado
de  Mato  Grosso,  portador  do  RG  n.  702.434.3373-SSP/RS  e  do  CPF  n.  383.827.090-87,,
conforme  atribuições  legais  estabelecidas  no  Decreto  nº  3773  de  19  de  janeiro  de  2018,
doravante  denominada “MUNICÍPIO”,  e  a  empresa  TONETUR TURISMO E TRANSPORTE
LTDA  EPP pessoa  jurídica  de  direito  privado  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  número
01.415.982/0001-45 com sede na Rua Panambi, 290, Sala I, na cidade de Sorriso, Estado de
Mato Grosso, neste ato representado pela sócia proprietária senhora, ELISANGELA CALEGARI
TONETT,  brasileira,  casada,  residente  e  domiciliada  na  Rua Paraguai  ,  nº  2620 S ,  Bairro
Parque dos Buritis, na cidade de  Lucas do Rio Verde, Estado de  Mato Grosso, portadora da C.I.
RG. nº 10151265 SSP/MT e CPF/MF n.º 782.137.891-72, doravante denominada “DETENTORA
DA ATA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal
n° 10.520/2002 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão
Presencial n. 060/2020, Registro de Preço n. 054/2020, firmam a presente Ata de Registro de
Preços,  obedecidas  as  disposições  da  Lei  Federal  nº  10.520/2002,  Decreto  Municipal  n.
4.641/2020, Lei Federal n. 8.666/93, suas alterações e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO
1.1.  Através  da  presente  ata  ficam  registrados  os  seguintes  preços  para  contratação  de
empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de  locação  de  veículo  com  dois
operadores,  sendo  um motorista/condutor  e  outro  monitor/acompanhante,  para  uso  no
transporte escolar Municipal, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação de Lucas do Rio Verde – MT, abaixo especificados:

ITEM CÓD. 
MAT.

CÓD.
TCE

DESCRIÇÃO DIAS
LETIVOS

KM/
DIA

KM/
TOTAL

VALOR
POR KM

VALOR TOTAL

1 148922 394115-9 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA
LINHA  01  COM  DOIS  OPERADORES,
SENDO  UM  MOTORISTA/CONDUTOR  E
OUTRO  MONITOR/ACOMPANHANTE,
PARA  SEREM  UTILIZADOS  NO
TRANSPORTE  ESCOLAR  DO
MUNICÍPIO,  NO PERÍODO MATUTINO E

200 260 
A 
280

56.000 R$ 5,43 R$ 304.080,00



VESPERTINO, TENDO COMO PONTO A
SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM A
ADMINISTRAÇÃO,  SENDO  LINHAS  NA
ÁREA  RURAL  DO  MUNICÍPIO.
CAPACIDADE  MÍNIMA  DE  47
PASSAGEIROS,  SENDO  QUE  CADA
CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR
SENTADO NO VEÍCULO, NÃO PODENDO
A  LOTAÇÃO  DO  MESMO  A  SER
EXCEDIDA.  TODOS  OS  LUGARES  DO
VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE
DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTO
DE  SEGURANÇA,  DEVIDAMENTE
HOMOLOGADOS,  CUJA UTILIZAÇÃO  É
OBRIGATÓRIA.  A  CERTIFICAÇÃO  DOS
MOTORISTAS  DEVERÁ  SER  DE
ACORDO  COM  AS  EXIGÊNCIAS  DA
LEGISLAÇÃO DE TRANSITO VIGENTES,
OU SEJA,  CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
“D” OU “E”; O MOTORISTA DEVERÁ TER
O  CURSO  DE  ESPECIALIZAÇÃO  DE
TRANSPORTE  ESCOLAR.  O  VEÍCULO
DEVE  ESTAR  DENTRO  DAS  NORMAS
EXIGIDAS  PELA  LEI,  COM  FAIXAS
AMARELAS. CASO HAJA ALUNOS COM
NECESSIDADES  ESPECIAIS
(CADEIRANTE),  O  VEÍCULO  DEVERÁ
SER  ADEQUADO,  COM  PLATAFORMA
ELEVATÓRIA  PROMOVENDO  A
ACESSIBILIDADE E COM O MÁXIMO DE
OITO ANOS DE USO.

ITEM CÓD. 
MAT.

CÓD.
TCE

DESCRIÇÃO DIAS
LETIVOS

KM/
DIA

KM/
TOTAL

VALOR
POR KM

VALOR TOTAL

2 148922 394115-9 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA
LINHA  02  COM  DOIS  OPERADORES,
SENDO  UM  MOTORISTA/CONDUTOR  E
OUTRO  MONITOR/ACOMPANHANTE,
PARA  SEREM  UTILIZADOS  NO
TRANSPORTE  ESCOLAR  DO
MUNICÍPIO,  NO PERÍODO MATUTINO E
VESPERTINO, TENDO COMO PONTO A
SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM A
ADMINISTRAÇÃO,  SENDO  LINHAS  NA
ÁREA  RURAL  DO  MUNICÍPIO.
CAPACIDADE  MÍNIMA  DE  47
PASSAGEIROS,  SENDO  QUE  CADA
CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR
SENTADO NO VEÍCULO, NÃO PODENDO
A  LOTAÇÃO  DO  MESMO  A  SER
EXCEDIDA.  TODOS  OS  LUGARES  DO
VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE
DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTO
DE  SEGURANÇA,  DEVIDAMENTE
HOMOLOGADOS,  CUJA UTILIZAÇÃO  É
OBRIGATÓRIA.  A  CERTIFICAÇÃO  DOS
MOTORISTAS  DEVERÁ  SER  DE
ACORDO  COM  AS  EXIGÊNCIAS  DA
LEGISLAÇÃO DE TRANSITO VIGENTES,
OU SEJA,  CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
“D” OU “E”; O MOTORISTA DEVERÁ TER
O  CURSO  DE  ESPECIALIZAÇÃO  DE
TRANSPORTE  ESCOLAR.  O  VEÍCULO

200 260 
A 
280

56.000 R$ 5,43 R$ 304.080,00



DEVE  ESTAR  DENTRO  DAS  NORMAS
EXIGIDAS  PELA  LEI,  COM  FAIXAS
AMARELAS. CASO HAJA ALUNOS COM
NECESSIDADES  ESPECIAIS
(CADEIRANTE),  O  VEÍCULO  DEVERÁ
SER  ADEQUADO,  COM  PLATAFORMA
ELEVATÓRIA  PROMOVENDO  A
ACESSIBILIDADE E COM O MÁXIMO DE
OITO ANOS DE USO.

ITEM CÓD. 
MAT.

CÓD.
TCE

DESCRIÇÃO DIAS
LETIVOS

KM/
DIA

KM/
TOTAL

VALOR
POR KM

VALOR TOTAL

3 148922 394115-9 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA
LINHA  03  COM  DOIS  OPERADORES,
SENDO  UM  MOTORISTA/CONDUTOR  E
OUTRO  MONITOR/ACOMPANHANTE,
PARA  SEREM  UTILIZADOS  NO
TRANSPORTE  ESCOLAR  DO
MUNICÍPIO,  NO PERÍODO MATUTINO E
VESPERTINO, TENDO COMO PONTO A
SEREM DEFINIDOS DE ACORDO COM A
ADMINISTRAÇÃO,  SENDO  LINHAS  NA
ÁREA  RURAL  DO  MUNICÍPIO.
CAPACIDADE  MÍNIMA  DE  47
PASSAGEIROS,  SENDO  QUE  CADA
CRIANÇA CORRESPONDE A UM LUGAR
SENTADO NO VEÍCULO, NÃO PODENDO
A  LOTAÇÃO  DO  MESMO  A  SER
EXCEDIDA.  TODOS  OS  LUGARES  DO
VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE
DEVEM ESTAR EQUIPADOS COM CINTO
DE  SEGURANÇA,  DEVIDAMENTE
HOMOLOGADOS,  CUJA UTILIZAÇÃO  É
OBRIGATÓRIA.  A  CERTIFICAÇÃO  DOS
MOTORISTAS  DEVERÁ  SER  DE
ACORDO  COM  AS  EXIGÊNCIAS  DA
LEGISLAÇÃO DE TRANSITO VIGENTES,
OU SEJA,  CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
“D” OU “E”; O MOTORISTA DEVERÁ TER
O  CURSO  DE  ESPECIALIZAÇÃO  DE
TRANSPORTE  ESCOLAR.  O  VEÍCULO
DEVE  ESTAR  DENTRO  DAS  NORMAS
EXIGIDAS  PELA  LEI,  COM  FAIXAS
AMARELAS. CASO HAJA ALUNOS COM
NECESSIDADES  ESPECIAIS
(CADEIRANTE),  O  VEÍCULO  DEVERÁ
SER  ADEQUADO,  COM  PLATAFORMA
ELEVATÓRIA  PROMOVENDO  A
ACESSIBILIDADE E COM O MÁXIMO DE
OITO ANOS DE USO.

200 260 
A 
280

56.000 R$ 5,43 R$ 304.080,00

VALOR TOTAL R$ 912.240,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses.
2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o Município de Lucas do Rio Verde não será obrigado a
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos serviços referidos na cláusula primeira,



podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato,
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
2.3.  Em  cada  aquisição  decorrente  desta  Ata,  serão  observadas,  quanto  ao  preço,  as
cláusulas  e  condições  constantes  do  edital  do  PREGÃO  PRESENCIAL  N.  060/2020–
Registro de Preços n.  054/2020,  que a precedeu e íntegra o presente  instrumento de
compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

3.1. A DETENTORA DA ATA deverá apresentar as notas fiscais eletrônicas correspondentes
a execução do serviço objeto desta ata, devidamente processadas com todos os campos
preenchidos,  sem  rasuras  e  devidamente  atestada  pelo  servidor  designado  pela
Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento
autorizadas pelo Departamento de Compras e Contratos.
3.2.  Após o ATESTO do servidor  responsável  pela fiscalização desta Ata,  o  MUNICÍPIO
efetuará o pagamento das Notas Fiscais, mediante Ordem Bancária, e serão efetuados na
terceira ou quarta semana do mês desde que não exceda o período de 30 (trinta) dias,
ocasião  em  que  deverá  ser  pago  dentro  deste  prazo,  mediante  a  apresentação  da
competente  nota  fiscal  e  das  devidas  ordens  de  fornecimento,  atestada  pelo  servidor
designado pelo Município para a fiscalização do contrato;
3.3. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à  DETENTORA DA ATA
para  retificação  e  reapresentação,  acrescentando-se  no  prazo  fixado,  os  dias  que  se
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação;
3.4. A DETENTORA DA ATA deverá apresentar as seguintes documentações:
3.4.1. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela
Fazenda  Federal,  e  a  Divida  Ativa  da  União,  fornecida  pela  Procuradoria  da  Fazenda
Nacional;
3.4.2.  Certidão  Negativa  de  Débitos  Municipais,  apenas  para  empresa  com  sede  no
município de Lucas do Rio Verde;
3.4.3. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
3.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
3.4.5. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no
art. 5º da Lei n.º 8.666/93.
3.4.6. A CONTRATADA deverá apresentar as seguintes regularidades, acompanhado das
notas fiscais:
3.4.7.  Cópia  do  Contrato  de  Trabalho  e/ou  da  Carteira  de  Trabalho  de  todos  os
colaboradores, sempre que houver a substituição destes;
3.4.8. Planilha de Custo atualizada contendo o nome do colaborador, local de trabalho, carga
horária, função desempenhada e vencimento bruto;
3.4.9. Declaração Individual comprovando a entrega de EPI e Uniformes aos colaboradores
da empresa, sempre que houver substituição destes;
3.4.10. Comprovante de Pagamento do mês anterior do colaborador devidamente assinado
pelo colaborador;
3.4.11. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP - SEFIP



3.4.12. Comprovante do Cartão Ponto ou documento equivalente dos colaboradores;
3.4.13. Cópia de todas as rescisões contratuais que ocorrem no decorrer da execução deste
contrato;
3.4.14. A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento,
constante  no  item 4.4,  devendo  o  contratado  ficar  responsável  pela  conferência  de  tal
validade.
3.4.15. Nenhum pagamento será efetuado A DETENTORA DA ATA enquanto pendente de
liquidação  quaisquer  obrigações  financeiras  que  lhe  foram  impostas,  em  virtude  de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços
ou correção monetária.
3.4.16. O CNPJ da A DETENTORA DA ATA constante da nota fiscal e fatura deverá ser o
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO
4.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados
pela retirada da nota de empenho pela detentora.
4.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
4.3.  Toda  aquisição  do  objeto,  deverá  ser  efetuada  mediante  solicitação  da  unidade
requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho.
4.4. A DETENTORA DA ATA, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar,
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além
da identificação de quem procedeu ao recebimento.
4.5. O prazo de fornecimento do objeto é de até 12 (doze) Meses, porém o prazo para início
será de até 10 (dez) dias após cada solicitação, sendo que a empresa só poderá executar
ou entregar após recebimento da requisição autorizando.
4.6. O objeto da ata será recebido pela unidade requisitante, provisoriamente, consoante o
disposto no artigo 73, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93.
4.7. Se a qualidade dos materiais fornecidos não corresponder às especificações do objeto
da ata, aquele será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis.
4.8.  Se  durante  o  prazo  de  validade  da  ata,  o  objeto/serviços  entregues  apresentarem
quaisquer  alterações  que  impeçam  ou  prejudiquem  sua  utilização,  desde  que  isto  não
represente culpa dos agentes do Município, este estabelecerá o prazo em que a detentora
deverá providenciar a substituição, por sua conta e risco.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 Do Município:
5.1.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme
ajuste representado pela nota de empenho;
5.1.2. Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso;
5.1.3. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.
5.1.4.  Fornecer à Detentora da Ata todas as informações relacionadas com o objeto do
presente contrato;



5.1.5.  Pagar  à Detentora  da  Ata  na  forma estabelecida  neste  instrumento,  efetuando  a
retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente;
5.1.6.  Acompanhar  e  fiscalizar,  através  de  servidor  designado  pela  Administração,  o
cumprimento  deste  instrumento,  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas  e
comunicando  as  ocorrências  de  quaisquer  fatos  que,  a  seu  critério,  exijam  medidas
corretivas;
5.1.7.  Exigir  a  apresentação  de  notas  fiscais  com  as  requisições  fornecidas,  recibos,
atestados, declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas, o
cumprimento de pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade, etc,
bem  como  fornecer  à  Detentora  da  Ata  recibos,  atestados,  vistos,  declarações  e
autorizações de compromissos que exijam essas comprovações.
5.1.8. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.9.  A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.20. Da Detentora da Ata:
5.2.1.  Atender  as  requisições  do  MUNICÍPIO,  fornecendo  o  objeto  licitado  na  forma
estipulada neste instrumento, principalmente quanto ao prazo de execução/entrega;
5.2.2. Entregar o objeto licitado no local e forma indicada pelo MUNICÍPIO, obedecendo aos
prazos estipulados.
5.2.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações
se obriga a atender prontamente;
5.2.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente Ata, sem prévia e
expressa anuência do MUNICÍPIO;
5.2.5. Credenciar junto ao MUNICÍPIO um representante e números de telefone e fax para
prestar esclarecimentos e atender as solicitações, bem como reclamações que porventura
surgirem durante a execução contratual;
5.2.6. Indicar, a pedido do MUNICÍPIO, telefones para contato fora dos horários normais de
atendimento,  inclusive  finais  de  semana  e  feriados,  para  os  casos  excepcionais  que
porventura venham a ocorrer;
5.2.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao MUNICÍPIO ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus  empregados,
prepostos  ou  terceiros  no  exercício  de  suas  atividades,  independentemente  de  outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
5.2.8..  Responder,  integral  e  exclusivamente,  pelas  despesas  relativas  aos  encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
5.2.8.1. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato;
5.2.9. Manter durante a execução da Ata todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
5.2.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em
parte, os materiais/serviços que se verificarem defeituosos, incorretos ou fora do prazo de
validade, resultantes da entrega/execução do objeto deste contrato.



5.2.12. Quando requisitado,  entregar/executar em local  designado pelo MUNICÍPIO, sem
que com isso haja qualquer custo adicional.
5.2.13. A Detentora deve ser responsável pela qualidade dos materiais.
5.2.14. Atender as todas as demais condições descritas no Edital e Termo de Referência que
deram origem à presente Ata.
5.2.15. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto
fornecido,  bem  como  o  seu  transporte  até  o  local  determinado  para  sua  entrega  (ou
instalação, conforme o caso).
5.2.16. A Detentora obriga-se a respeitar as normas técnicas, desenhos e especificações
pertinentes ao objeto licitado.
5.2.17.  Prestar  os  esclarecimentos  desejados,  bem  como  comunicar  imediatamente  a
Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  e  Obras,  quaisquer  fatos  ou  anormalidades  que
porventura possam prejudicar a fiel execução da Ata;
5.2.18.  Comparecer,  sempre  que  convocada  pela  fiscalização,  ao  local  designado  pela
Secretaria  responsável,  por  meio  de  pessoa  devidamente  credenciada,  para  exame  e
esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o objeto fornecido.
5.2.18.1. Sempre que convocada, por telefone, correspondência, e-mail,  etc.  a Detentora
deverá comparecer em até 24 (vinte e quatro) horas no local designado pela Secretaria
responsável para recebimento de Ordem de Serviço.
5.2.19. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
5.2.20.  Toda  e  qualquer  ausência  no  local  de  trabalho  deverá  ser  suprida  por  outro
profissional que atenda aos requisitos técnicos exigidos no prazo de uma hora do horário
definido para início dos trabalhos. 
5.2.21.  No caso de ausência do profissional,  será descontado na fatura mensal,  o valor
correspondente ao número de dias não atendidos, sem prejuízo das demais sanções legais
e contratuais.
5.2.22. A Prefeitura Municipal  de Lucas do Rio Verde poderá solicitar,  motivadamente,  a
substituição  de  quaisquer  profissionais  no  local  de  trabalho,  devendo  a  mesma  ser
providenciada pela empresa no prazo de 03 (três) dias úteis.
5.2.23. Os  horários  de  trabalho  estão  sujeitos  a  eventuais  alterações  conforme  as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
5.2.24. São exigências em relação aos condutores:
5.2.24.1. Os  profissionais  devem  ser  capacitados,  experientes,  identificados,  com  idade
superior  a  21  anos,  ter  iniciativa  e  agilidade no trabalho a  ser  executado,  atender  com
presteza às solicitações e ter responsabilidade com as atividade desenvolvidas;
5.2.24.2 Possuir  habilitação para  dirigir  veículos  da categoria  ‘’D’’ ou  ‘’E’’ com curso de
especialização de transporte escolar;
5.2.24.3. Conduzir estudantes até o destino final sem interrupção voluntária da viagem;
5.2.24.4. Tratar com urbanidade os estudantes e o público;
5.2.24.5. Aproximar o veículo da guia da calçada para efetuar o embarque e o desembarque
de passageiros;
5.2.24.6. Orientar os estudantes, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem,
mantendo-os sentados e evitando atitudes que possam afetar a concentração do condutor
do veículo e colocar terceiros em riscos;
5.2.24.7. Recolher, guardar e posteriormente entregar qualquer objeto esquecido no veículo;



5.2.24.8. Permitir e facilitar a ação da fiscalização da autoridade da Secretaria Municipal de
Educação;
5.2.24.9. Não havendo monitor(a) no veículo, fica o motorista responsável em realizar as
orientações pertinentes aos estudantes.
5.2.25. É vedado aos condutores:
5.2.25.1. Fumar, quando estiver conduzindo estudantes;
5.2.25.2.Trabalhar após ter ingerido bebida alcoólica ou outra substância tóxica;
5.2.25.3. O uso de short ou minissaias e calçados abertos que não se fixem aos pés;
5.2.25.4. Ausentar-se do veículo, quando este estiver aguardando estudantes, exceto para
garantir maior segurança aos mesmos;
5.2.25.5. Abastecer o veículo quando estiver conduzindo estudantes;
5.2.25.6.  Dirigir  em  situações  que  ofereçam  riscos  à  segurança  dos  estudantes  ou  de
terceiros;
5.2.25.7. Dirigir o veículo em desacordo com as normas da legislação de trânsito;
5.2.25.8. Dirigir o veículo estando suspenso ou cassado o direito de dirigir na forma prevista
pelo Código de Trânsito Brasileiro;
5.2.25.9. Realizar a prestação de serviço de transporte de escolar sem estar devidamente
autorizado e regular com seu credenciamento;
5.2.25.10. Apresentar documento comprovadamente falso ou adulterado, ou que sabe ou
deveria saber ser falsificado ou para cuja obtenção tenha concorrido; 
5.2.25.11. Exercer cargo ou função pública no âmbito das administrações diretas e indiretas,
nas áreas municipal, estadual e federal, mesmo estando licenciado sem o recebimento de
vencimentos.
5.2.26. São obrigações aos Monitores
5.2.26.1. A  VENCEDORA  deverá  contratar  monitor  de  transporte  escolar  conforme
quantidade  de  veículos  solicitados  para  Transporte  Escolar,  com  maioridade  civil,
devidamente  capacitado  para  a  função,  para  atender  aos  alunos,  devendo,  quando
necessário,  auxiliar  no  embarque  e  desembarque,  conforme  suas  necessidades
educacionais e especiais (cadeirante, dificuldade locomotora e outros).
5.2.26.2. O  Monitor  de  Transporte  Escolar  deverá  contatar  regularmente  o  diretor  ou
responsável  pela  unidade escolar,  ou  com o Setor  de  Transporte  Escolar  da  Secretaria
Municipal  de  Educação,  deste  Município,  mantendo-o  informado  de  quaisquer  fatos  ou
anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final da
prestação dos serviços;
5.2.26.3. São atribuições dos Monitores: 
5.2.26.4. Orientar  o  embarque e  desembarque dos escolares nos portões das unidades
escolares até que os mesmos estejam seguros;
5.2.26.5. Acompanhar todo o trajeto do veículo até que o último estudante seja entregue na
unidade escolar e/ou nos pontos correspondentes a sua linha; 
5.2.26.6. Tratar com urbanidade os escolares e o público; 
5.2.26.7. Permitir e facilitar a fiscalização pelos agentes da autoridade de trânsito; 
5.2.26.8. Recolher, registrar, manter guardado e entregar aos escolares no prazo de 1 (um)
dia qualquer objeto esquecido no veículo; 
5.2.26.9. Manter-se com decoro e correções devidos; 



5.2.26.10. Orientar os escolares, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem,
mantendo-os sentados e evitando atitudes que possam afetar a concentração do condutor
do veículo e colocar terceiros em riscos; 
5.2.26.11. Resolver os conflitos ocorridos dentro do veículo escolar por meio do diálogo e
orientações quanto aos deveres e responsabilidades de cada um; 
5.2.26.12. Prestar informações aos pais ou responsáveis pelos escolares, quando solicitado,
ou  sempre  que  observar  comportamentos  inadequados  durante  a  viagem  que  possam
comprometer as atividades do condutor ou colocar em risco outros usuários ou terceiros;
5.2.26.13. Verificar  se  todos  os  escolares  transportados  encontram-se  com  o  cinto  de
segurança regularmente afixados; 
5.2.26.14. Em caso de porte de objetos que oferecem riscos, cabe ao monitor(a) recolher e
apresentar a empresa prestadora do serviço, que deverá informar o ocorrido ao Setor de
Transporte  Escolar  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  para  que  sejam  tomadas  as
providências cabíveis; 
5.2.27.Os veículos deverão estar de acordo com as seguintes condições gerais:
Volante e coluna;
Limpador de para-brisa;
Extintor de incêndio;
Carga e bateria;
Gerenciamento eletrônico;
Tensão do alternador;
Desgastes da banda de rodagem;
Estado geral de fixação de rodas;
Freio de estacionamento;
Reservatório do líquido de freios;
Luz alerta;
Lanternas superior traseiras;
Lanternas superior dianteiras;
Luz de ré;
Luz de freio;
Luz indicadora de direção (setas);
Lâmpadas dos faróis principais;
Tacógrafo;
Estepe;
Triângulo de Segurança;
Cintos de segurança;
Faixas amarela (TRANSPORTE ESCOLAR).
5.2.28. Os  Veículos  destinados  a  condução de  escolares  deve  satisfazer  ainda  os
seguintes requisitos:
5.2.28.1. Registro como veículo de passageiros;
5.2.28.2. Pintura de faixa lateral na cor amarela, com quarenta centímetros de altura, a meia
altura, em toda a extensão das partes laterais da carroceria, com o dístico ESCOLAR, em
preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria na cor amarela, as cores aqui indicadas
devem ser invertidas;
5.2.28.3. Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;



5.2.28.4. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela disposta nas extremidades da parte
superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte
traseira;
5.2.28.5. Seguro mínimo por passageiro;
5.2.28.6. Veículos com máximo de OITO ANOS de uso, em ótimo estado de conservação.
5.2.28.7. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.
5.2.28.8. Apresentar a cada 30 dias (fechamento do mês) a quilometragem diária de cada
linha.
5.2.28.9. O  veículo  deverá  estar  em  perfeito  estado  de  uso  na  parte  de  limpeza  e
higienização na busca dos alunos no Ponto levando até a escola e da escola ao retorno para
sua casa (ponto).
5.2.28.10. Manutenção preventiva e corretiva são por conta da contratada;
5.2.28.11. As despesas com combustível são por conta da contratada;
5.2.28.12.  Seguro  obrigatório.  Apólice  de  seguro,  para  cada  veículo  em  serviço,  com
cobertura total para os passageiros, com vigência durante todo o prazo contratual;
5.2.28.13. Fornecer todos os dados necessários à fiscalização e controle do cumprimento do
objeto contratado, sempre que solicitado pelo Município de Lucas do Rio Verde – MT;
5.2.28.14. No caso de eventuais defeitos mecânicos apresentados pelo veículo, deverá a
empresa  providenciar  imediatamente  a  sua  recuperação  e,  simultaneamente,  efetuar  a
substituição por outro veículo, idêntico ou em melhores condições de uso, enquanto perdurar
o impedimento do outro;
5.2.28.15. A contratada responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a
jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no relacionamento
entre colegas, passageiro e com os servidores da Prefeitura Municipal;
5.2.29.  Além das condições já  previstos neste  instrumento,  o  condutor  de veículo
destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:
a) Ter idade superior a vinte e um anos;
b) Ser habilitado na categoria “D” ou “E”;
c) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações
médias durante os últimos doze meses;
d) Ser aprovado em curso de capacitação de Condutores de Veículos de Transporte Escolar;
5.2.30.  Os  serviços  deverão  ser  prestados  nas  unidades  escolares  da  Zona  Rural  do
Município de Lucas do Rio Verde, sendo elas a Escola Municipal São Cristóvão e Escola
Municipal  Fredolino  Vieira  Barros,  conforme  linhas  a  serem  solicitadas  pela  Secretaria
Municipal de Educação, tendo uma quilometragem diária de 260 a 280km;
5.2.31. O veículo deverá ser apresentado em local indicado previamente ao início de cada
viagem, seguindo diariamente a programação dos serviços a serem executados, quando
será feita na prestação de contas dos serviços realizados;
5.2.32. O preço apresentado pela empresa deverá incluir, além do valor da locação, todos os
custos  relacionados  com  a  remuneração  dos  motoristas  e  monitores,  despesas  com
combustível,  lubrificantes,  peças,  equipamentos,  adequações  exigidas  pela  lei  para
transporte de passageiros e todos os demais custos diretos e indiretos.
5.2.33. Quando A DETENTORA DA ATA fornecer veículos, os mesmo deverão passar por
inspeção, realizada por um servidor autorizado do Município de Lucas do Rio Verde – MT,
para conferência;



5.2.34. O Município de Lucas do Rio Verde – MT, reserva-se ao direito de rejeitar qualquer
veículo  que  não  atender  às  exigências,  cabendo  à  empresa  a  reposição,  sendo  que  a
rejeição não poderá ser alegada como justificativa para atraso no fornecimento do novo
produto.

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará
a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das
quais destacam-se:
6.1.1. Advertência;
6.1.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto,
até o 02º (segundo) dia, calculados sobre o valor da Ata;
6.1.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo da Ata no caso de atraso superior a
30  (trinta)  dias  na  execução  do  objeto,  com  o  consequente  cancelamento  da  avença,
observado  o  escalonamento  estabelecida  pelo  art.  6º,  II  do  Decreto  Municipal  nº.
4.236/2019;
6.1.4. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata, no caso da DETENTORA DA
ATA, injustificadamente, desistir da Ata ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais
casos de inadimplemento contratual;
6.1.5. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com
o Município, no prazo de até 05 (cinco) anos;
6.1.6.  Declaração de inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos  resultantes  e  após  decorrido  o  prazo  da  sanção  aplicada  com  base  no  item
anterior;
6.2. As sanções previstas nos itens 6.1.1, 6.1.5, 6.1.6, poderão ser aplicadas conjuntamente
com os itens 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, garantida a defesa prévia do interessado.
6.3. As sanções previstas nos itens 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 deverão ser pagas em até 05 (cinco)
dias úteis contados da notificação à contratada da decisão que a aplicou.
6.3.1. Em não havendo o pagamento voluntário, a administração municipal poderá:
6.3.1.1. Descontar o valor da multa dos pagamentos porventura devidos à Detentora da Ata;
6.3.1.2.  Inscrevê-la  em dívida  ativa  para  futura  cobrança  judicial,  na  impossibilidade  de
adoção da medida prevista pelo item anterior.
6.4. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 6.1, reserva-se ao órgão contratante o
direito de convidar os demais proponentes inscritos no Cadastro de Reserva, ou em não
havendo,  os  demais  classificados,  seguindo  a  ordem  de  classificação,  para  assumir  a
obrigação nas mesmas condições propostas pela primeira classificada.
6.5. A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas
condições estabelecidas neste Edital.
6.6. Em qualquer caso de aplicação de sanção, será assegurado o direito ao contraditório e
ampla  defesa  do  contratado/detentor  da  ata,  aplicando-se,  para  esse  fim,  as  regras
dispostas pelo Decreto Municipal nº. 4.236/2019.



CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
7.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65,
da Lei nº 8.666/93.
7.2.  É  admissível  a  alteração  subjetiva  do  contrato  proveniente  da  fusão,  cisão  ou
incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,  desde que sejam observados
pela nova pessoa jurídica:
7.2.1. Todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
7.2.2. Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
7.2.3. Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e
7.2.4. Haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato;
7.3. Do Reajuste.
7.3.1. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar
da data de apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o
permita.
7.3.2. Com fundamento no disposto pelo art. 5º, § 1º e 40, IX da Lei 8.666/93, será admitido
o reajuste do valor, em contrato com prazo de vigência igual ou superior a doze meses,
mediante a aplicação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, ou Índice Nacional
de Construção Civil – INCC (para obras de engenharia) ou outros que venham a substituí-
los, divulgado pelo órgão responsável, desde que seja observado o interregno mínimo de 01
(um) ano, contado da data da apresentação da proposta.
7.4. Da Repactuação (só prestação de serviços com intermediação de mão de obra).
7.4.1.  Com  fundamento  no  disposto  pelo  art.  40,  IX  da  lei  8.666/93,  será  admitida  a
repactuação dos valores contratuais quando, por fator superveniente ao contrato,  houver
aumento significativo nos custos de mão de obra ou dos insumos que compõe a prestação
dos serviços.
7.4.2. Na análise dos pedidos de repactuação referentes aos aumentos provenientes dos
insumos utilizados para a prestação dos serviços, não deve ser avaliada a margem de lucro
da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos financeiros que
inviabilizem e/ou impeçam a execução do contrato pelo preço firmado inicialmente.
7.4.3. Para que seja possível a repactuação de que trata o item anterior é necessário o
preenchimento de todos os requisitos a seguir:
a)  os  orçamentos  vinculados  às  propostas  de  preços  tenham  sido  elaborados  e
apresentados em conformidade com o acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho
vigente à época da formulação do orçamento; não serão admitidos pedidos de repactuação
com base em acordos ou convenções coletivas que tenham ocorrido anteriormente à data
de apresentação do orçamento;
b) somente poderá ocorrer após transcorrido o lapso de 01 (um) ano contado da data do
orçamento a que a proposta se referir;
c) haja demonstração analítica e comprovação, pelo contratado, da variação dos preços dos
itens da planilha de custos do contrato;
d) quando o pedido de repactuação fundar-se no aumento dos custos com mão de obra, a
contratada deverá anexar ao seu requerimento a cópia do acordo coletivo e/ou  convenção
coletiva de trabalho (ou documento equivalente) que comprove o efetivo aumento de sua
despesa com pessoal.
7.4.4. Na primeira repactuação, o prazo de 01 (um) ano deve ser contado a partir da data do
respectivo orçamento, considerando-se, neste caso, a data do orçamento com a do acordo,



dissídio,  convenção  coletiva  de  trabalho  ou  equivalente,  que  estabelecer  a  composição
salarial vigente à época da entrega da proposta.
7.4.5. Nas repactuações sucessivas à primeira, contar-se-á a anualidade a partir da última
repactuação.
7.4.6.  O contratado deverá solicitar  a  repactuação até a data da prorrogação contratual
subsequente,  sendo certo  que,  se  não o  fizer  tempestivamente,  haverá  a  preclusão  do
direito à repactuação de preços e à percepção dos seus efeitos financeiros;
7.5.  O  “reajuste  de  preços”  e  a  “repactuação”,  previstos  pelos  itens  7.3.2.  e  7.4.1.
respectivamente, são excludentes entre si,  não podendo incidir  em um mesmo instrumento
contratual,  tendo em vista  que a  aplicação de um pressupõe a absorção do outro,  tem a
mesma matriz legal (artigo 40, inciso ix, da lei n.º 8.666/1993) e objetivam o mesmo intento, a
atualização do valor contratual originalmente avençado.
7.6. Do Reequilíbrio Econômico-Financeiro;
7.6.1 Com fundamento no disposto pelo art. 65, II,  “d” da Lei 8.666/93, o valor do contrato
poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra,
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial
do  contrato,  na  hipótese  de  sobrevirem  fatos  imprevisíveis,  ou  previsíveis  porém  de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda,
em  caso  de  força  maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe,  configurando  álea  econômica
extraordinária e extracontratual.
7.6.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser instruídos com documentos
que comprovem a ocorrência de algumas das situações previstas pelo item anterior.
7.6.3 Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro devem ser apreciados pela 
administração, a qual deve emitir laudo técnico ou instrumento equivalente, expedido pelo setor
competente, por meio do qual é certificado se o fato ou ato ocorrido repercutiu nos preços
pactuados no contrato;
7.6.4. Na análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não deve ser avaliada a
margem de lucro da empresa, mas sim se o fato superveniente é capaz de trazer impactos
financeiros  que  inviabilizem  e/ou  impeçam  a  execução  do  contrato  pelo  preço  firmado
inicialmente.
7.7. Nos casos de revisão de preços, poderão ser concedidos, caso haja motivo relevante,
que importe na variação substancial do custo de execução do serviço junto ao distribuidor,
devidamente justificado e demonstrado pela Contratada.
7.8. Somente haverá revisão de valor quando o motivo for notório e de amplo conhecimento
da sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de fornecedor ou de
distribuidora por parte da CONTRATADA;
7.9. Os reajustes, repactuação e reequilíbrio serão promovidos levando-se em conta apenas
o saldo não retirado, e não servirão, em hipótese alguma, para ampliação de margem de
lucro.
7.10. Os reajustes, repactuação e reequilíbrio dos preços não ficarão adstritas a aumento,
devendo  o  fornecedor  repassar  ao  Município  as  reduções  que  possivelmente  venham
ocorrer em seus respectivos percentuais.
7.11  Tais  recomposições  poderão  ser  espontaneamente  ofertadas  pelo  fornecedor  ou
requeridas pelo Município.



CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A presente Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor
da Ata quando:
8.1.1. A detentora descumprir as condições previstas nesta ata de registro de preços;
8.1.2.  A  detentora  não  retirar  a  nota  de  empenho  ou  instrumento  equivalente  no  prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
8.1.3.  A detentora não  aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar
superior àqueles praticados no mercado;
8.1.4. A detentora sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
8.2.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas dos  itens 8.1.1, 8.1.2. e 8.1.4. será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa
8.2.1. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de
administração da presente Ata de Registro de Preços. 
8.2.1.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Jornal Oficial do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, por
01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação.
8.3.  A ata  de  registro  de  preços  poderá  ser  cancelado  pela  detentora,  quando,  mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de
Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer
das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93.
8.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.
8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
8.4.1. por razão de interesse público; ou
8.4.2. a pedido do fornecedor.
8.5. Os preços registrados consideram-se extintos quando forem utilizados todos os quantitativos
constantes do instrumento para cada item.

CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EM-
PENHO

9.1.  As  aquisições  decorrentes  desta  ata  serão  autorizadas,  caso  a  caso,  pela  autoridade
competente  ou  por  quem  aquele  delegar  competência  para  fazê-lo,  sempre  com base  nas
estimativas de consumo, mediante prévia e obrigatória pesquisa de preços, onde se verifique
que o preço registrado em ata encontra-se compatível com o de mercado.

9.2. As aquisições decorrentes desta ata serão formalizadas através da emissão da Nota de
Empenho/Requisição  e  respectiva  Ordem  de  Fornecimento.  Caso  a  unidade  necessite  de
regulamentação não prevista neste instrumento, as normas não poderão divergir das cláusulas
desta ata.



CLÁUSULA DÉCIMA – DAS COMUNICAÇÕES
10.1 As comunicações entre  as partes,  relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1  Integram  esta  Ata,  o  edital  do  PREGÃO PRESENCIAL N.  060/2020–  REGISTRO DE
PREÇOS 054/2020 e a proposta da empresa  TONETUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA
EPP, classificada em 1º lugar no certame supranumerado.
11.1.1. É parte integrante desta Ata o Relatório de Cadastro de Reserva constante do Anexo I.
11.2  Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei  Federal  nº  8.666/93 e a  Lei
10.520/2002 no que não colidir com a primeira, Decreto Municipal nº. 4.641/2020 e as demais
normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
11.3 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da nota de
empenho e respectiva Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente decorrente da ata.
11.4. Na hipótese de a detentora da ata se negar a receber o pedido, este deverá ser enviado
pelo correio, registrado, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para
todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Lucas do Rio Verde, como único competente para
dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E,  por  haverem  assim  pactuado,  assinam,  este  instrumento  na  presença  das
testemunhas abaixo.

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de junho de 2020

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
MUNICÍPIO

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

 TONETUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA EPP
Detentora da Ata

Elisangela Calegari Tonett

Sócia/proprietário

 

Guilherme Schafer
Pregoeiro

Adriane Angelica Fiorin
Equipe apoio

Itamar Regis Fazolo
Equipe apoio

Paulo Henrique Brincker
Equipe apoio

Testemunhas:
Nome: Cleusa  Terezinha  Marchezan De Marco
CPF: 379.198.810-72 

Nome: Wellington Dos Santos Coelho
CPF: 829.335.881-53 



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 155/2020
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N. 060/2020

 TONETUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA EPP pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/MF sob o número 01.415.982/0001-45 com sede na Rua Panambi, 290, Sala I,
na cidade de Sorriso, Estado de  Mato Grosso, neste ato representado pela sócia proprietária
senhora, ELISANGELA CALEGARI TONETT, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua
Paraguai , nº 2620 S , Bairro Parque dos Buritis, na cidade de  Lucas do Rio Verde, Estado de
Mato  Grosso,  portadora  da  C.I.  RG.  nº  10151265  SSP/MT e  CPF/MF  n.º  782.137.891-72,
declaramos que temos conhecimento e não há quaisquer dúvidas sobre o que segue:

a) as informações constantes no Edital, inclusive Termo de Referência, Condições e Prazo de
Execução e Prazo de Entrega do objeto, do Processo Licitatório acima descrito;

b)  cláusulas  contratuais  e  condições  para  o  cumprimento  das  obrigações  do  Instrumento
assinado;

c)  que  os  fiscais  designados  para  fiscalizar  e  acompanhar  o  processo  de  execução  e/ou
fornecimento, serão:
Fiscal Sr. Emerson Casagrande lotado na Secretaria Municipal de Educação.     
Fiscal Suplente: Wellington Dos Santos Coelho, lotado na Secretaria Municipal de Educação.   

Declaramos  ainda,  o  pleno  conhecimento  e  atendimento  às  exigências  contratuais,
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93 e
Legislação Municipal aplicável ao caso, desta forma, firmamos a presente declaração.

Lucas do Rio Verde – MT, 18 de junho de 2020.

 TONETUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA EPP
Detentora da Ata

Elisangela Calegari Tonett


