GOVERNO MUNICIPAL DE BURITIS
Estado de Minas Gerais
Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016
(Processo Administrativo n° 139/2016)
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE BURTIS, por meio do(a)
Pregoeira Titular Sra. Terezinha Prisco Damasceno, da Prefeitura Municipal de Buritis-MG., sediado(a) na
avenida Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, Buritis-MG., realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na
forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°
6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 15/06/2016
Horário: 13h00min
Local: Setor de Compras e Licitações
1.

DO OBJETO
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
empresa para prestação de TRANSPORTE ESCOLAR, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.1.

1.2.
A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município de Buritis para o exercício de 2016, na classificação abaixo:
2.1.

Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Educação
Fonte: 101/119/122/147
Elemento de Despesa: 02.04.02.12.361.0006.2043.3.3.90.39.00 – ficha 231
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 Todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação poderão
participar deste certame, desde que preencham as condições de credenciamento constantes deste
Edital:
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;

GOVERNO MUNICIPAL DE BURITIS
Estado de Minas Gerais
Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br

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.
3.2 - O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 - Se o licitante não credenciar um representante estará abdicando do direito de fazer lance e,
principalmente, de recorrer dos atos do(a) Pregoeiro(a).
3.5 – Para que sejam beneficiadas pela Lei Complementar nº 123/06, as microempresas e as
empresas de pequeno porte deverão apresentar certidão expedida pela Junta Comercial do Estado
onde fique demonstrada e comprovada sua atual condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme art.8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do DNRC. A certidão deverá ser expedida
em até 6 (seis) meses antes da data da abertura da licitação, ou declaração de enquadramento
assinada pelo representante legal da empresa.
3.6 – Os documentos apresentados através de cópia produzida por qualquer processo de
reprodução, deverão ser autenticados por cartório competente ou pela Comissão Permanente de
Licitação até 02 (dois) dias antes da abertura do certame;
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao

objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.
4.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.2.1.

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.2.

4.2.3.

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.4.

4.2.5.

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

Como condição para participação no Pregão, a licitante deverá firmar as seguintes
declarações:
4.3.

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.3.1.
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que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.3.2.

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.3.

que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.3.4.

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.3.5.

5.

ENVIO DAS PROPOSTAS
5.1 As licitantes deverão apresentar suas propostas sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou
entrelinhas. Suas folhas devem estar rubricadas, numeradas e a última assinada pelo representante legal
da empresa ou pela pessoa física participante, devendo nela constar:
a) identificação (individual ou social), a razão social, endereço, telefone/FAX, e-mail comercial se houver,
número do CNPJ/MF, Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento para facilitar o
contato e o pagamento;
b) proposta definitiva de preços, especificando detalhadamente o item ofertado, discriminando, ainda, o
valor unitário e total, em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula;
c) a validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de
abertura desta licitação;
d) declaração expressa de que todos os tributos, custos e demais despesas correm por conta da
proponente.
5.2 A proposta deverá atender todas as condições exigidas no Edital e nos Anexos. As licitantes poderão
utilizar o Anexo I deste Edital para a formulação de sua proposta, complementando as informações, caso
necessário.
5.3 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal
presente na sessão de abertura do envelope de Proposta e com poderes para esse fim.
5.4 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais,
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão
avaliadas pelo(a) Pregoeiro(a).
5.5 Caso o prazo estabelecido para validade da proposta não seja indicado na proposta, será considerado
aceito pela licitante o prazo estabelecido neste edital para efeitos de julgamento.
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5.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.
5.7 Fica reservado ao Município de Buritis o direito de verificar, sempre que julgar necessário, se
os preços praticados pela licitante vencedora estão compatíveis com os de mercado.
5.8 Todos os documentos que integram as propostas da licitante deverão estar embalados em
envelopes lacrados, não transparentes e denominados:
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE)
PREGÃO Nº XXXX/XXXX
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX
ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE)
PREGÃO Nº XXXX/XXXX
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX
6.

DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados
neste Edital.
6.1.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.2.

6.2.1.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.2.2.

6.3.

As propostas serão classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão formular lances, sendo imediatamente
lançados na ata de registro.
6.4.

6.4.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
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Os licitantes poderão oferecer lances, observando o horário fixado para abertura da sessão e
as regras estabelecidas no Edital.
6.5.

6.6.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado em

ata.
6.7.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor.

6.8.

A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.
6.9.

7.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.1.

7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.4 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.5 O Pregoeiro poderá encaminhar, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso,
com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das
previstas neste Edital.
7.5.1
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.6 A negociação será realizada de forma presencial.
8.

DA HABILITAÇÃO
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
8.1.
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no certame ou a futura contratação, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação
Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista:
Habilitação jurídica:

8.2.

8.2.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.2.2.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.2.3.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.2.4.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
8.2.5.
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.2.6.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva;
Regularidade fiscal e trabalhista:

8.3.

8.3.1.

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos
demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º,
inciso I, do Decreto nº 6.106/07);
8.3.2.

8.3.3.

prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

8.3.4.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.3.5.

prova de regularidade Municipal ou distrital da sede do licitante;

8.3.6.

prova de regularidade com a Fazenda Estadual;

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 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;

8.3.7.

8.3.8.

Certidão negativa de pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial.

As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

8.4.

Comprovação de aptidão para o fornecimento de serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente,
por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado.

8.4.1.
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Para cada linha que o licitante for participar (concorrer) deverá ser apresentada
documentação do veículo (CRLV) atualizado, e do respectivo motorista, sob pena de eliminação de
certame.
8.4.2.

8.4.3. Os licitantes por ocasião da assinatura do contrato deverão indicar o(s) condutore(s) do(s)
veículo(s) que irão executar o transporte escolar, sob pena de eliminação do certame, devendo os
condutores satisfazer os requisitos exigidos no art.138, da Lei n.º 9.503/97–Código de Trânsito
Brasileiro-CTB, bem como, apresentarem os seguintes documentos:
a) Fotocópia da carteira nacional de habilitação do condutor do veículo;
b) Fotocópia do documento de Identidade e do CPF do(s) condutor(s) do veículo;
c) Certificado ou Carteira comprovando a freqüência ao curso especializado em
transporte escolar;
d) Certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de
homicídios culposo e doloso, furto, roubo, contra a dignidade sexual, corrupção de
menores e aqueles previstos nos artigos 302 a 312 da Lei n.º 9.503/97.
8.4.4. Os veículos prestadores de serviço deverão estar registrados em nome da pessoa jurídica
licitante ou, ainda do seu sócio-administrador, sob pena de inabilitação.
8.4.5. Será vedada, em qualquer hipótese, a subcontratação do serviço.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados pelos licitantes, após solicitação do Pregoeiro.
8.5.

Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
8.5.1.

Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será convocado para,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro, comprovar a regularização. O prazo
poderá ser prorrogado por igual período.
8.6.

A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para os quais será
concedido o mesmo prazo especial para a regularização da situação fiscal.

8.6.1.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a)
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.7.

Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.8.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.1.
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Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
9.1.1.

10.

DOS RECURSOS
10.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.

Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
10.2.

10.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.

A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

10.2.2.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
10.2.3.

10.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
10.4.

11.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
11.1.

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
11.2.

12.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;
12.1.1.

prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execução do contrato;
12.1.2.

12.1.3.

as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

12.2.
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, no Banco do Brasil, com
correção monetária.
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No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
12.3.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias
úteis, contados da data em que for notificada.

12.4.

A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes

12.5.

hipóteses:
12.5.1.

caso fortuito ou força maior;

12.5.2.

alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;

descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Contratante;
12.5.3.

12.5.4.

atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante.

Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as
previstas neste item.
12.6.

12.7.

Será considerada extinta a garantia:
com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas
do contrato;

12.7.1.

no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não
comunique a ocorrência de sinistros.
12.7.2.

13.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1.
Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12
(doze) meses, contados do(a) data da homologação, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°
8.666/93.
13.2.
Previamente à contratação, será realizada consulta aos órgãos fiscais, pela contratante, para
identificar possível regularidade junto aos poderes públicos.

O adjudicatário terá o prazo de cinco (05) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
13.2.1.

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de
cinco (05) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.2.2.

13.3.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
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Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração realizará consulta nos cadastros fiscais, cujos resultados serão anexados aos autos do
processo.
13.4.

Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante
o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no
edital e anexos.
13.4.1.

Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital e das demais cominações legais.

13.5.

14.

DO PREÇO
Será admitido reajustamento de preços propostos pelo licitante vencedor, nas datas de
reajustes de combustível, submetendo para todos os efeitos a política adotada ou que venha a ser
adotada para o setor, pelo Governo Federal e pela Agencia Nacional de Petróleo, sendo que o
percentual de aumento será o equivalente a 50 % (cinquenta por cento) do percentual de reajuste do
combustível utilizado pelo veiculo do licitante; quando houver desequilíbrio de equação econômicofinanceiro inicial ao contrato, nos termos da legislação que rege a matéria.

14.1.

15.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência.
15.1.

16.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1.

17.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data
final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.
17.1.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.2.

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
17.3.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

17.4.
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Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

17.5.

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos órgãos fiscais para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.6.

Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.

17.7.

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

17.8.

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.

17.9.

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto aos órgãos
fiscais.

17.10.

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente nos órgãos .
17.11.

17.12.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

17.12.1.

18.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração
licitante/adjudicatário que:
18.1.

administrativa,

nos

termos

da

Lei

nº

10.520,

de

2002,

o

não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
18.1.1.

18.1.2.

apresentar documentação falsa;

18.1.3.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.5.

não mantiver a proposta;

18.1.6.

cometer fraude fiscal;

18.1.7.

comportar-se de modo inidôneo;
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Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
18.2.

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.3.

Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), por dia de atraso na execução do objeto,
ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia,
calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência, sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
18.3.1.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, que
poderá ser aplicado com rescisão contratual;
18.3.2.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor contrato, na hipótese de o contratado,
de modo injustificado, desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais
casos de descumprimento contratual, quando o Município em face de menor gravidade do fato e
mediante motivação da autoridade superior do Município, poderá reduzir o percentual da multa
a ser aplicada.
18.3.3.

18.3.4.
18.4.

Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

18.5.

18.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
18.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas, para conhecimento da Comissão de

Licitação.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
18.8.

19.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

19.1.

A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail:
buritiscompras@hotmail.com, pelo fax (38) 3662-3046, ou por petição dirigida ou protocolada no
endereço Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro –Buritis-MG.
19.2.

19.3.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

19.4.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
19.5.

19.6.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

certame.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
19.7.

20.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário pelo Pregoeiro.

20.1.

No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
20.2.

20.3.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.4.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
20.5.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

20.6.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
20.7.

Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
20.8.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.buritis.mg.gov.br, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Bandeirantes, nº 723, Bairro Centro, BuritisMG., nos dias úteis, no horário das 14: 00 às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
20.9.

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº
3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

20.10.
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20.11.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Buritis/MG,
com exclusão de qualquer outro.
20.12.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do
artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002)
ANEXO III - Modelo de declaração de enquadramento de micro empresa ou empresa
pequeno porte.
ANEXO IV - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99)
ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a
Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Buritis/MG,31 de Maio de 2016.

Terezinha Prisco Damasceno
Pregoeira Titular
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016
PROCESSO Nº 139/2016
DATA DE REALIZAÇÃO: 15/06/2016 – 13h00min
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de alunos da rede de ensino
municipal, neste município de Buritis-MG.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

TRAJETO

QUILOME-

QUILOME-

QUILOMETRA-

TRAGEM

TRAGEM

GEM TOTAL

DIÁRIA

MENSAL

(198 DIAS)

(22 DIAS)

01

Linha: nº 43 – ônibus
Transporte Escolar de alunos
da rede municipal de ensino
de Buritis - MG.

Fazenda Celeste
a Coopago
229 km

5.038.00 km

40.304 km

Fica estabelecido o preço máximo por quilômetro rodado, admitido pela administração, considerando dias letivos e
obedecido os seguintes critérios:
Para linhas acima de 200 km:
- Veículo Ônibus – R$2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos)
No prazo do Contrato de Prestação de Serviços, o licitante vencedor deverá obrigatoriamente se apresentar junto a
Prefeitura Municipal, sendo que, os seus veículos deverão cumprir as seguintes exigências:
1) - Dístico Escolar (CTB art. 136, III); (pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 40 cm de largura, à meia altura,
em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico “ESCOLAR” em preto, sendo que, em caso
de veículo com carroçaria pintada na cor amarela, as cores indicadas devem ser invertidas;
2)- Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo – tacógrafo (CTB art. 136, IV e Resolução CONTRAN Nº
14/98, 87/99 e 92/99);
3) - Dispor de lanterna de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e
lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira – Art 136, V, do CTB;
4) - Pneus, sinalização e os demais itens e equipamentos de segurança exigidos pela legislação, em bom estado de
conservação (Resolução CONTRAN Nº 14/98), Art 136, VII, do CTB.
5)- Laudo de vistoria emitido pela Comissão de Vistoria da Prefeitura Municipal de Buritis;
6) - Documentação (CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo) atualizada;
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7) - Apólice de seguro “APP”(acidentes pessoais a passageiros), em valor condizente e proporcional ao número de
passageiros suportados pela categoria do veículo.
10.3. As vistorias dos veículos dos licitantes vencedores serão realizadas pela Comissão de Vistoria da Prefeitura
Municipal de Buritis, em dias e horários a serem definidos pela Secretaria Municipal de Educação-SEMEC.

Buritis-MG. ,31 de Maio de 2016.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.2 A presente licitação tem como objeto selecionar para contratação empresa(s) especializada(s) no
fornecimento de serviço de Transporte de Alunos das Escolas Municipais de Buritis, conforme descreve o
presente Edital e seus Anexos, visando atender as necessidades da SEMEC – Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, localizada neste município de Buritis - MG, CEP: 38.660-000.

2. DA JUSTIFICATIVA
a) Considerando o pedido de rescisão Contratual da empresa;
b) Considerando a não existência de veículos escolares próprios em quantidade suficiente, para
cobertura dos serviços em todo o Município de Buritis;
c) Considerando que a paralisação e/ou a descontinuidade do Transporte Escolar resultará em graves
prejuízos a municipalidade, bem como, aos estudantes das escolas municipais e estaduais do município.
d) Considerando que o acesso à educação é um direito essencial, assegurado pela Constituição a todos
os cidadãos brasileiros.
2.1. A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de livre mercado, no qual
os fornecedores concorrem na busca de oferecer o maior percentual de desconto, sem com isso,
comprometer a qualidade, a confiabilidade, a continuidade de serviço. Tal princípio trará benefícios e
economia substanciais ao serviço público, cujas políticas e diretrizes devem estar orientadas para garantir
e maximizar a qualidade e a quantidade da prestação de seus serviços à população, ao menor preço
possível.
3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços que integram o objeto da presente contratação devem atender as seguintes especificações
conforme em anexo:
RELAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

TRAJETO

QUILOME-

QUILOME-

QUILOMETRA-

TRAGEM

TRAGEM

GEM TOTAL

DIÁRIA

MENSAL
(22 DIAS)

(198 DIAS)
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01

Linha: nº 16 – kombi.
Transporte Escolar de alunos
da rede municipal de ensino
de Buritis - MG.

02

Linha: nº 23 – kombi.
Transporte Escolar de alunos
da rede municipal de ensino
de Buritis - MG.

Brejinho
à
Escola M. Santa
Teófila.

81 km

1.782 km

16.038 km

87 km

1.914 km

17.226 km

145 km

3.190 km

28.710 km

280 km

6.160 km

55.440 km

Serra Bonita a
Fazenda
São
Domingos
Ouvinto.

Linha: nº 41 – Micro-Ônibus/
acima de 15 lugares.
03

04

Pernambuco II –
Boqueirãozinho
– Buritis – Serra
Transporte Escolar de alunos
Bonita.
da rede municipal de ensino
de Buritis - MG.
Linha: nº 50 – kombi.
Transporte Escolar de alunos
da rede municipal de ensino
de Buritis - MG.

Assentamento
Olga BenárioCeval à Escola
M. João da Pena
LoboSerra
Bonita.

3.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos e despesas necessárias à prestação dos
serviços, bem como quaisquer outras despesas relativas aos serviços de Transporte de Alunos das Escolas
Municipais de Buritis.
3.3. A apuração do objeto deste pregão obedecerá ao critério de julgamento tipo Menor Preço por item.
3.4. A licitante poderá vistoriar a prestação de serviços sempre que julgar necessário, através da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura de Buritis - MG, mediante solicitação por escrito encaminhada a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG.
4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1 Constitui obrigação da CONTRATADA:
A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitações e qualificação exigidas no edital, sendo suas
obrigações as seguintes:
Cumprir o horário, trajeto e o itinerário fixado pelo contratante;
Buscar os alunos nos locais determinados pela contratante;
Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, os servidores encarregados da coordenação do
transporte e os fiscais do Município;
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Responder, direta ou indiretamente, por qualquer dano causado ao contratante, aos alunos ou a terceiros,
por dolo ou culpa;
Cumprir as determinações do Contratante;
Alterar os itinerários e os horários, a pedido da administração, assim como executar eventual itinerário não
descrito no presente Edital, quando se relacionar a atividades extracurriculares a critério da Secretaria
Municipal da Educação, com a consequente repactuação das alterações e dos valores acordados, quando for
necessário;
Submeter os veículos à vistoria técnica semestral, em órgão ou empresa autorizada pela autoridade de
transito;
Manter os veículos com os requisitos exigidos pela legislação de trânsito e demais normas aplicadas da
espécie, inclusive quanto às novas disposições legais que venham a ser editadas;
Manter os veículos sempre limpos;
Manter os veículos em condições ideais de segurança;
Arcar com as despesas referentes aos serviços objeto, da presente licitação inclusive os tributos Municipais,
Estaduais e Federais incidentes sobre os serviços prestados;
Em fim, executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações da Contratante.
Toda ou qualquer alteração de condutores, deverá ser comunicada à Secretaria Municipal de Educação.
Os veículos da CONTRATADA não poderão transitar em outros trajetos conduzindo alunos, salvo com
autorização escrita da CONTRATANTE.
4.2. Constitui obrigação da CONTRATANTE:
O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, fiscalizar os serviços contratados.
O CONTRATANTE, através da Secretaria da Educação, poderá realizar vistorias periódicas, solicitar a correção
de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA para os fins de aplicação das
penalidades previstas no contrato.
As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos serviços
do transporte escolar deverão ser registradas pelo contratante em documento próprio, produzindo, esses,
registro de direito.
5. DO PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços de Transporte Escolar por quilômetro
rodado, com o valor total estimando, com base nos dias letivos mensais e com base no ano letivo previsto em
vigor, para o Ensino Fundamental.
O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, até o décimo dia útil do mês subsequente à
prestação do serviço, mediante a seguinte apresentação:
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Apresentação da nota fiscal/fatura correspondente aos serviços prestados, mediante planilha elaborada pela
Secretaria de Educação, observando-se o estipulado e suas alterações legais.

Comprovação, sempre que necessário, da certidão negativa criminal dos condutores, e ainda de que foram
sanadas eventuais irregularidades constatadas nos veículos, durante a realização da vistoria.
No caso de paralisação do transporte escolar por motivo de greve do magistério ou quaisquer motivos,
considerar-se-á para o pagamento da prestação de serviço, os dias letivos trabalhados.
6. DA VIGÊNCIA
O contrato do Transporte Escolar será firmado no período de 21/03/16 a 31/12/16.
7. DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer obrigações contidas no termo de referência e no Edital
sujeitará o Contratado às sanções previstas e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.
Dotação orçamentária: 02.04.02.12.361.0006.2043 – Manutenção de Atividades- Transporte Escolar
3.3.90.39.00 – P. Jurídica – F.231 – Fonte: 101 - 119 - 122- 147 – 145.

Buritis - MG, 06 de abril de 2016.

Solicitante:

DANIEL FONSECA MELO
Secretário M. de Educação

Aprovo o Presente Termo de Referência.

João José Alves de Souza
Prefeito Municipal
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E FATOS IMPEDITIVOS.

----------------------------, inscrita no CNPJ sob Nº..........................., sediada na , cidade de Buritis –
Minas Gerais, declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação
estabelecidos no presente edital, não havendo nenhum ato ou fato impeditivo para a efetiva
participação do Pregão Presencial nº 026/2016, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Buritis, xxx de xxxxxxx de 2016.

___________________________________
Assinatura/Carimbo
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A N E X O III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a
empresa ____________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº
________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no procedimento licitatório
do Pregão Presencial nº _______/2016.

_____________________________________________
( Local e data)
______________________________________________
(Representante legal)
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A N E X O IV

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
DECLARAÇÃO
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 fins 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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ANEXOV

MODELO
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
Ref : PREGÃO N.º 026/2016.

A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ
n°___________________________,
sediada
em
______________________________________________________________ por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)_______________________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade n.º .................................. e do CPF no ....................................., DECLARA, que a empresa atende a
todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço
oferecido os quais atendem plenamente ao edital.

_________, _____de_________________________ de 200_
______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO VI

MODELO

DE

DECLARAÇÃO

DE

ELABORAÇÃO

INDEPENDENTE

DE

PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído da
empresa (Identificação completa da licitante), doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no
item 3.7 do Edital da licitação em referência, DECLARA(M), sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo LICITANTE, e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal De Buritis-MG, antes da
abertura oficial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
_______________________________________________
Local e Data
_______________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais)
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ANEXO VII

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 026/2016,
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

