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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) COMPRA DE BENS – ENTREGA IMEDIATA 

PREÂMBULO EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 056/2014
PROCESSO n° 412/2014
DATA DA ABERTURA: 05/08/2014 -  HORÁRIO: 09:00 horas 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Buritis, Setor de Compras e Licitações, sito a Avenida 
Bandeirantes nº 723, Bairro Centro, Buritis, Minas Gerais.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO DE 2014: 
02.05.01.04.122.0003.1036..4.4.90.52.00 - Ficha 447. 

O  Município  de  Buritis,  através  da  Sra.  Terezinha  Prisco  Damasceno,  Pregoeira  titular,  da
Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais, no uso de suas competências delegadas
pela Portaria nº 009/2014,  de 29/01/2014, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação
na  modalidade  PREGÃO  (presencial),  do  tipo  MENOR  PREÇO  –  Processo  nº  412/2014,
objetivando a aquisição de 01 (UM) TANQUE PARA CAMINHÃO PIPA, com capacidade para
10.000 (dez mil) litros, em aço carbono, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras
Públicas-SEMOP, na forma da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2016,  Decreto n.º 5.450,
de 31/05/2005, Lei Estadual n.º 14.167 de 10/1/2016, Decreto Estadual n.º 42.408 de 8/3/2016,
Decreto Estadual n.º 42.416 de 13/3/2016, Decreto Estadual n.º 43.653 de 12/11/2117, Lei Federal
no8.666 de 21/6/1993 e demais condições fixadas neste instrumento convocatório. 

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 no endereço
acima mencionado, 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 na sala do Setor de Compras e licitação da
Prefeitura Municipal de Buritis, sito a Avenida Bandeirantes nº 723, bairro Centro, iniciando-se no
dia 05/08/2014, às 09:00 horas e será conduzida pela Pregoeiro oficial, ou seu substituto legal,
com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

I - DO OBJETO 

1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (UM) TANQUE PARA CAMINHÃO
PIPA, com capacidade  para  10.000 (dez mil)  litros,  em aço carbono,  conforme solicitação  da
Secretaria Municipal de Obras Públicas-SEMOP,  conforme especificações e prazos de entrega
constantes do memorial descritivo, que integra este Edital, como Anexo I. 

 II - DA PARTICIPAÇÃO: 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

III - DO CREDENCIAMENTO 

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante 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; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem
poderes  específicos  para  formular  lances,  negociar  preço,  interpor  recursos  e  desistir  de  sua
interposição  e  praticar  todos  os  demais  atos  pertinentes  ao  certame,  acompanhado  do
correspondente  documento,  dentre  os  indicados  na  alínea  "a",  que  comprove  os  poderes  do
mandante para a outorga. 
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2 -  O representante legal  e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial  de
identificação que contenha foto. 

3 - Será admitido apenas 1(um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.

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

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS  REQUISITOS  DE  HABILITAÇÃO,  DA  PROPOSTA  E  DOS  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO. 

1  -  A declaração  de  pleno  atendimento  aos  requisitos  de  habilitação  de  acordo  com modelo
estabelecido no Anexo III ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. 

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente,
os seguintes dizeres: 

Envelope nº 1 – Proposta 

Pregão nº 056/2014

Processo nº  412/2014

Envelope nº 2 – Habilitação 

Pregão nº 056/2014

Processo nº 412/2014

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

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo  de cópia  autenticada  por  Tabelião  de Notas  ou cópia  acompanhada do original  para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

b) número do processo e do Pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e modelo do produto cotado, em
conformidade com as especificações do memorial descrito – Anexo I, deste Edital; 

d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, 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; 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

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

3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável,  salvo reajuste de preço autorizado pelo governo
federal. 

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

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais; 

c)  Documentos  de  eleição  dos  atuais  administradores,  tratando-se  de  sociedades  por  ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil  de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) 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. 

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão constar
do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento
neste Pregão. 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da licitante ou
outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) Certidão conjunta de regularidade com a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da
Fazenda Nacional. 

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, mencionado expressamente
em cada balanço o número do livro Diário e das folhas em que se encontra transcrito e o número do registro
do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicados na
imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações. 

1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial.
b) Certidão negativa de débitos trabalhistas-CNDT

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a)  Declaração  elaborada  em  papel  timbrado  e  subscrita  pelo  representante  legal  da  licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.

b) – Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para
a  realização  de  trabalhos  noturnos,  perigosos  ou insalubres,  bem como não utiliza,  para  qualquer
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93);
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2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

2.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
pelo comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à Prefeitura Municipal de
Buritis no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado
acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 1.1; 1.2, alíneas “a” a “c”, e 1.3 deste
item VI, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com
os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação das propostas. 

2.1.1 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.2, alínea “d” e
1.4 deste item VI, devendo ser apresentados por todos os licitantes. 

2.2 - 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.   

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

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,  com  duração
mínima de 01:00 hora ( uma hora). 

2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III ao
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

3.1  -  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. 

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela;

b)  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). No caso
de  empate  nos  preços,  serão  admitidas  todas  as  propostas  empatadas,  independentemente  do
número de licitantes. 

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço unitário do item constante dentro de
cada lote. 

5 - 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. 
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5.1 - A licitante sorteada 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. 

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço.  

6.1- O tempo máximo de negociação e oferta de proposta por item será de 03(três) minutos.

7  -  A etapa  de  lances  será  considerada  encerrada  quando  todos  os  participantes  dessa  etapa
declinarem da formulação de lances. 

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas
para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o
último preço ofertado. 

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço. 

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

10.1- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação
das propostas,  apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante,  que será juntada aos
autos por ocasião do julgamento. 

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo os
documentos de habilitação de seu autor. 

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão
ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação,
inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

12.1  -  A verificação  será  certificada  pelo  Pregoeiro  e  deverão  ser  anexados  aos  autos  os
documentos  passíveis  de  obtenção  por  meio  eletrônico,  salvo  impossibilidade  devidamente
justificada. 

12.2  -  A  Administração  não  se  responsabilizará  pela  eventual  indisponibilidade  dos  meios
eletrônicos,  no  momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o
Pregoeiro,  se  necessário,  diligenciará  junto  ao  Cadastro  Geral  de  Fornecedores  da  Prefeitura
Municipal de Buritis. 

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

15 - 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. 

16 - Aplica-se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a Lei Complementar nº 123/2006 –
Simples Nacional, quanto a apresentação de nova documentação.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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1 - No final da sessão, a 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 apresentar contra-razões em igual número de dias,
que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos. 

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. 

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

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

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

6 - A adjudicação será feita por item constante de cada lote. 

IX  -  DOS  PRAZOS,  DAS  CONDIÇÕES  E  DO  LOCAL  DE  ENTREGA  DO  OBJETO  DA
LICITAÇÃO 

1  -  Os  bens  serão  fornecidos  em uma única  entrega,  no  prazo  máximo de  15  (quinze)  dias,  em
atendimento a requisição escrita expedida pelo Setor de Compras e Licitação e assinadas pelo Chefe do
Setor e deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Buritis.

2 - A requisição deverá conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa  do número
desta licitação, do número do processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as
quantidades, datas e horários e endereço de entrega. 

3 - A requisição será expedida por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação
do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico. 

4 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos. 

 X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 - O objeto da presente licitação, será recebido provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, contados
da  data  da  entrega  dos  bens,  no  local  e  endereço  indicados  no  subitem  1  do  item  IX  anterior,
acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura. 

2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o
cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública,
do servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 

3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado; 

b)  se  disser  respeito  à  diferença  de  quantidade  ou  de  partes,  determinar  sua  complementação  ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado. 
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4  -  O  recebimento  do  objeto  dar-se-á  definitivamente  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis  após  o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações
contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1  -  O  pagamento  será  efetuado  em  até  30  (trinta)  dias  úteis,  contados  da  apresentação  da  nota
fiscal/fatura  no  protocolo  da  Prefeitura  Municipal  de  Buritis,  à  vista  do  respectivo  Termo  de
Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do item X. 

2  -  As  notas  fiscais/faturas  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à  Contratada  e  seu
vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida. 

3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no
Banco do Brasil ou Bradesco. 

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de
Buritis  pelo  prazo  de  até  05(cinco)  anos,  ou  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2016. 

XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL 

1 – Não será exigida garantia contratual para o  objeto desta licitação;

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria
ata. 

3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

4  -  O  resultado  do  presente  certame  será  divulgado  no  DOE  e  no  endereço  eletrônico
www.buritis.mg.gov.br

5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOE. 

6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para
retirada no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Buritis, após a celebração do
contrato. 

7 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital. 

7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil
anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

7.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame. 

8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

9 - Integram o presente Edital: 

Anexo I – Memorial descritivo; 

Anexo II - modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, etc. 

Anexo III – Modelo de Credenciamento;

http://www.buritis.mg.gov.br/
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Anexo IV – Cópia do Decreto Municipal nº 2006

10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca de Buritis. 

Buritis-MG, 17 de Julho de 2014

Terezinha Prisco Damasceno
Pregoeira Titular

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2014
PROCESSO Nº 412/2014
DATA DE REALIZAÇÃO: 05/08/2014 – 09h00 min
OBJETO: Aquisição  de  01  (UM) TANQUE PARA CAMINHÃO PIPA,  com capacidade  para
10.00 (dez mil) litros, em aço carbono, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras
Públicas-SEMOP, e especificações abaixo: 

ITE
M

DESCRIÇÃO QUANT.

01 01 (UM) TANQUE PARA CAMINHÃO PIPA, com capacidade para 10.000
(dez mil) litros, confeccionado em aço carbono (1º linha e certificado).

• Rabo de  pavão com acionamento  PNEUMÁTICO por  registro  de
esférica de fechamento Rápido de 2”.

• Chuveirinho traseiro com acionamento PNEUMÁTICO por registro
de esférica de fechamento rápido de 2”.

• Quebra Ondas Internos em Aço Carbono.

• 08 metros de mangueira Cana flex/ himaflex de 2” para transferência
do tanque para outro reservatório + suporte.

• 06 metros de mangueira de 2”. ½ para sucção com conjunto válvula
de pé 2. 1/2”.

• Bomba centrífuga com vazão de 60.000 Litros por hora para descarga
e 40.000 Litros hora para sucção acionada por tomada de força via
polia e correia.

• Plataforma de segurança do operador com Canhão tipo Bombeiro.

• Carretel de recolhimento manual com mangotinho/ mangueira de alta
pressão de 1” com bico regulável tipo jato/ neblinado.

• Registro de esféricos de fechamento rápido 2” e 2. ½”.

• Formato redondo/cilíndrico. Tubulação.

• Escada de acesso tipo Marinheiro na Traseira  do tanque.

• Passarela da escotilha com Corrimão.

• Mangueira de nível Transparente na frente do tanque.

• Montado sobre Berço em Aço Carbono, Instalação inclusa.

• Pintura de tratamento Interno/ fundo Epoxi.

• Pintura de acabamento na cor Branca.

01

Buritis-MG.,  17 de Julho de 2014.
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(Nome da empresa)..........................................................,CNPJ Nº...................................................,
sediada  na  ................................  (endereço)  ..............................................................................,
(Cidade/Estado),  declara,  sob  as  penas  da  Lei,  que  preenche  plenamente  os  requisitos  de
habilitação  estabelecidos  no  presente  edital, do  Pregão  Presencial  nº  056/2014,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Data:________________________________________
Assinatura:____________________________________
Nome do Declarante:____________________________
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A N E X O III

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
D E C L A R A Ç Ã O
Ref .: (identificação da licitação)
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal 
o(a)
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF 
no .........................,
DECLARA, para f ins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei no 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.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .
............................................
(data)
............................................................
(representante)
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAMENTO

________________________________________________________________, inscrita no CNPJ
sob nº ____________________, sediada na _________________________, neste ato representada
pelo  (a)  Sr(a)  _________________________________,  portador  da  cédula  de  identidade  RG
_________________, residente e domiciliado na _____________________________, inscrito no
CPF sob o nº _______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para
que lhe  faça  as  vezes  para  fins  licitatórios,  confere-os  à  ______________________________,
portador da cédula de identidade RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o
nº  ________________________  com  o  fim  específico  de  representar  a  outorgante  perante
Prefeitura de Buritis, no Pregão Presencial nº 056/2014, podendo assim retirar editais, propor seu
credenciamento  e  oferta  em  lances  verbais  em  nome  da  representada,  e  ainda  assinar  atas,
contratos de fornecimento de materiais  ou prestação de serviços,  firmar compromissos,  enfim,
todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

________________, ___ de ____________ de _____.

____________________
Outorgante (reconhecer firma)
____________________
Outorgado


