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ADVERTÊNCIA 

 
 

 
O Município de Capitão Enéas-MG ADVERTE a todos os Licitantes, que não 

está hesitando penalizar Empresas que descumpram o pactuado. 

 

Solicitamos que as Empresas apresentem suas Propostas e Lances de forma 

consciente, com a certeza de que poderão cumprir com a entrega do objeto da 

forma como foi pedido no Edital e dentro dos prazos, preços e padrões de 

qualidade exigidos. 

 

Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à 

regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e somente serão 

deferidos, se em total consonância com a Lei. 

 

Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e 

consciente, visando evitar problemas, tanto para a Administração Pública como 

para as Empresas Licitantes. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 069/2022 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2022 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR RURAL DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS – MG, conforme descrição no Termo de Referência. 

 
LICITAÇÃO COM ITENS EXLUSIVOS PARA MEs / EPPs 

 
 
LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal nº 051/2017 em consonância com o Decreto 
Federal n. 8538/2015 e demais normas complementares e disposições deste instrumento. 
 
APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO:  
Dia: 27/06/2022 às 09h (nove horas).  
 
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:  
Dia: 27/06/2022 às 09h15min (nove horas e quinze minutos).  
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais, 
bem como a data para a sessão do Pregão ficarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, nos 
mesmos horários. 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de 
Capitão Enéas – MG, situada à Avenida Alencastro Guimarães, nº 406, Centro, Capitão Enéas - MG, 
CEP 39.472-000, após recebimento dos envelopes e documentos exigidos no certame. 
 
CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: à disposição dos interessados 
no Setor de Licitações, à sede provisória na Alencastro Guimarães, nº 406, Centro, Capitão Eneas -MG, 
CEP 39.472-000, onde poderão retira-lo, mediante identificação, endereço, número de telefone e/ou e-mail 
e CNPJ ou CPF. No telefone: (38) 3235-1001, pelo site: https://capitaoeneas.mg.gov.br/licitacoes/ e pelo 
email:  licitacaocapitaoeneas@gmail.com. 
 

AVISO ÀS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeira e as empresas 
interessadas, relativa aos pedidos de esclarecimentos e de outras situações que possam implicar, inclusive 
alterações das condições editalícias, solicito de Vossa Senhoria que envie preenchido o ANEXO IX do 
Edital. A falta de preenchimento desse Recibo e seu respectivo envio, EXIME a Comissão Permanente de 
Licitação e Pregoeira da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, de comunicar diretamente 
à sua empresa, eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 

                                                                                    A PREGOEIRA 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  
 
Processo n° 069/2022 
Modalidade: Pregão Presencial n° 033/2022 
 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 27/06/2022  
Horário credenciamento: 09:00 às 09:15 horas 
Horário Abertura: 09:15 horas 
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Capitão Enéas/MG 
 
 
O Município de Capitão Enéas, por meio de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria n° 056/2022, de 11 de 
abril de 2022, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 033/2022, do tipo menor preço – Processo nº 069/2022, exclusivamente para 
participação de microempresa-ME, empresa de pequeno porte-EPP e equiparadas. Que será regido pela Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, Decreto Municipal nº 051/2013, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei 
Complementar 147 de 07/08/2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 
O PREGÃO será conduzido pela PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, conforme 
designação contida nos autos do processo. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem 
parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do 
certame. 
 
A sessão de processamento do pregão será realizada após o credenciamento que será na Sala de Reuniões 
da Comissão Permanente de Licitações localizada na Avenida Alencastro Guimarães, nº 406, Centro, 
Capitão Enéas - MG, iniciando-se no dia 27 de junho de 2022, às 09:15 horas e será conduzido pela 
Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do processo em epígrafe. 
 
A programação poderá sofrer alterações em virtude do desenvolvimento da sessão. Caso isso 
ocorra, a pregoeira informará previamente a mudança de data e horário para ciência de todos os 
participantes. 
 
1- DO OBJETO 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E 
ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS – MG, de acordo com a 
LINHA constante do Anexo I, e deste Edital.  
 
1.1.1 O objeto desta licitação está dividido em itens da seguinte forma:  
1.1.1.1. – OS ITENS/ROTAS DA RELAÇÃO ANEXA SÃO EXCLUSIVOS, a participação é 
restrita às Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e equiparadas, nos termos do 
art. 48, I, da Lei Complementar n° 123/2006, sem prejuízo da sua participação nos itens 146, 208, 
209, 210.L 
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1.2. As microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente gozam de prioridade 
de contratação, nos termos do § 3º do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
Lei Municipal n. 756/2009, que dispõe sobre a Lei Geral de Micro e Pequena Empresa, editou o Decreto 
Municipal 051, de 21 de dezembro de 2017, benefício que se estabelece em face das peculiaridades locais e 
regionais, com vistas a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. 
Para fins de estabelecimento da prioridade de contratação, entende-se como região a Microrregião de 
Capitão Enéas, assim definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Decreto Municipal n.º 
051 de 21 de dezembro de 2017). 
 
2 - DA SECRETARIA SOLICITANTE  
Secretaria Municipal de Educação. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar desta licitação as empresas que atenderam todas as exigências constantes neste edital 
e   estejam situadas numa distância de até 120 (cento e vinte) KM da sede do Município de Capitão 
Enéas-MG1, de acordo com art. 1º, §3º do Decreto Municipal nº 051/2017.  
3.1.2. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) ou equiparada, art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não estiver sujeito a 
quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá apresentar declaração de sua condição de 
ME ou EPP ou equiparada, conforme modelo Anexo VI. 
3.1.3. Fica estipulado que, no caso da não apresentação de pelo menos três propostas válidas para 
os itens reservados para as empresas que se enquadrem na Lei Complementar acima citada, a 
disputa pelos mesmos será aberta para todas as empresas que lhes apresentarem proposta. 
3.2. A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos deste Edital e seus 
Anexos e Leis aplicáveis. 
3.1.1.  O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), Empresa de  
3.2. A participação na licitação implica, automaticamente, aceitação integral dos termos deste Edital e seus 
Anexos e Leis aplicáveis. 
3.3. As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas, sendo que a Prefeitura Municipal de Capitão Enéas não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
3.4. Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas:   
3.1 - Que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
3.2 - Que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o 
Município de Capitão Enéas, durante o prazo da sanção aplicada;  
 3.3 - Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;   
3.4 - Que tenham sido declaradas impedidas de licitar e contratar com a administração direta e indireta do 
Município de Capitão Enéas, durante o prazo da sanção aplicada;  
 3.5 - Que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção prevista no § 1º 
do art. 9º da mesma Lei;  
 3.6 - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;  
3.7 - Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;  

 
1 A Primeira Câmara do Eg. TCE/MG decidiu que é razoável o Município de Capitão Enéas delimitar geograficamente seus 

pregões com vistas a fomentar o desenvolvimento econômico e social local. Consta do referido Decidium: “Por todo o 

exposto, considero razoável a opção do administrador por delimitar a participação de empresas sediadas no município ou 

num raio de 120km, por estar de acordo com os preceitos da Lei Complementar n. 123/06, promover o desenvolvimento 

econômico e social no âmbito municipal e regional, além de garantir a sustentabilidade exigida nas contratações públicas”. 

(Denúncia 1066685, sessão de 05/11/19). 
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3.8 - Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios 
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, 
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;   
3.9 - Em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição, a fim de ampliar a 
concorrência.  
3.9.1. NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 

conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com 
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste 

edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela. 
 
4 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
 
4 – DA DISPONIBILIDADE E AQUISIÇÃO DO EDITAL 
4.1. O edital encontra-se disponível na internet, no site https://capitaoeneas.mg.gov.br/licitacoes/, e ainda, 
poderá ser obtida a cópia na sala da Comissão de Licitações, no horário de 8 às 11 horas e de 14 às 17 
horas, ao custo de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por página, referente às cópias reprográficas.   
4.2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório deverá, 
ao retirar o edital, informar sua razão social e seu e-mail através do recibo de retirada de edital, enviado ao 
email: licitacaocapitaoeneas@gmail.com. 
4.3. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail 
licitacaocapitaoeneas@gmail.com, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das 
propostas.  
4.3.1. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos relacionados a 
presente licitação será divulgado mediante publicação de notas na página web, no endereço - 
https://capitaoeneas.mg.gov.br/licitacoes/, opção “Licitações”, ficando os licitantes interessados obrigados 
a acessá-la para obtenção das informações prestadas pela Pregoeira. 
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
5.1. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, o representante legal da licitante deverá 
apresentar-se a Pregoeira para efetuar o seu credenciamento como participante deste Pregão, munido da 
carteira de identidade, ou de qualquer outro documento oficial de identificação (com foto), e do documento 
que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” 
e de “Documentação” relativos a este Pregão. 
5.1.1. Até o término do credenciamento será permitido o ingresso de proponentes, desde que a sessão ainda 
não tenha se iniciado. 
5.1.2. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante devidamente 
credenciado. 
5.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante 
estatuto/contrato social, ou instrumento público ou particular de procuração, ou documento equivalente. 
5.2.1. Entende-se por documento credencial: 
a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da 
empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
b) procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa 
manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão. 
Observação: Os instrumentos previstos nas alíneas “a” e “b” do item 5.2.1 poderão ser substituídos por 
Carta de Representação, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo II deste Edital. 
5.2.2. O documento credencial deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances 
verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de 
recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão. 
5.2.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 
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5.2.4. O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos presenciais, poderá 
encaminhar os envelopes “proposta” e “documentação” e, um terceiro envelope, devidamente 
identificado (ou avulsos), a DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO III), DA DECLARAÇÃO DE ME/EPP, se for o 
caso, por correio ou diretamente no protocolo da Divisão de Licitações, até o prazo e atendidas as 
condições estabelecidas neste edital. 
5.2.4.1. O licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará impedido de participar da fase de lances 
verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de 
interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 
“Proposta de Preços” ou “Documentação” relativos a este Pregão. 
SOMENTE SERÁ APROVEITADA A SUA PROPOSTA ESCRITA. 
5.3. Os documentos referidos nas alíneas “a” e “b” do subitem 5.2.1, deverão ser apresentados em separado 
dos envelopes referidos no item 10, durante o ato específico para o credenciamento e/ou representação, e 
em forma de cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais, estes para fins de conferência, sendo que 
as primeiras farão, posteriormente, parte dos autos. 
5.3.1. Com fundamento na Lei Federal Nº 13.726/2018, fica dispensado a exigência de:  
I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com 
aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando 
o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;  
II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a 
comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;  
III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia autenticada 
pelo próprio agente administrativo;  
 
5.4. O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes neste PREGÃO 
PRESENCIAL (Art. 11, inc. IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000). 
5.5. Após finalizado o credenciamento do representante, deverão ser entregues à Pregoeira os seguintes 
documentos: 
5.5.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 
constante no Anexo III; 
 
5.5.2 MICRO-EMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE/EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - 
PARA FINS DE CONCESSÃO DE TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E 
SIMPLIFICADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006, 
EM ESPECIAL QUANTO AO ART. 3º, AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR NA 
FASE DE CREDENCIAMENTO, ALÉM DOS DOCUMENTOS ACIMA ARROLADOS, OS 
QUE SEGUEM: 
 
5.5.2.1 - DECLARAÇÃO sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação 
como microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento favorecido 
estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar, conforme Anexo IV; 
 
5.5.2.2 - Prova de atendimento aos requisitos previstos na Lei Complementar n° 123/06 e 
alterações pela Lei Complementar n° 147/14, para obterem tratamento diferenciado e simplificado na 
licitação, os licitantes deverão comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparadas mediante a apresentação de:  
a) Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou 
a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa;  
b) Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a 
Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da 
pequena empresa. 
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5.5.3. O licitante que não possuir os pressupostos legais para estar enquadrado como ME ou EPP na data 
da licitação e se beneficiar do tratamento diferenciado, mesmo possuindo os documentos acima indicados, 
ficará sujeito às sanções legais, considerando que o desenquadramento é um ato declaratório da própria 
empresa, e que ele estará descumprindo o art. 3º, §9°, da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
5.6 – PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME, NÃO SERÁ TIDA COMO MICRO-
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE AQUELA QUE NÃO APRESENTAR OS 
DOCUMENTOS ACIMA RELACIONADOS DURANTE A FASE DE CREDENCIAMENTO. 
 
5.7. Na ausência de alguma declaração, estando à empresa devidamente representada e havendo poderes 
para que o preposto firme declarações, a Pregoeira buscando preservar o interesse público e ampliar a 
concorrência autorizará que a licitante firme em sessão pública declarações de próprio punho. 
 
5.8. Quando do Credenciamento acontecer por equívoco dos documentos indicados na cláusula 5.2.1 
estarem em algum envelope será permitida a violação para retirada do documento. 
 
6. DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO 
6.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento (estatuto, 
contrato social etc.), a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, Certidão ou 
Declaração de ME/EPP ou qualquer outro documento referente à fase de credenciamento, que por 
equívoco esteja dentro dos envelopes de “Proposta” ou de “Habilitação”, poderão ser retirados dos 
respectivos envelopes, pelo próprio representante, que procederá a novo lacramento do envelope. 
6.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante tirar as cópias de documentos 
necessários, porventura retirados dos envelopes de proposta e/ou de habilitação. 
6.3. A Pregoeira ou a Equipe de Apoio poderão autenticar os documentos referentes ao credenciamento 
antes da abertura da sessão. 
 
7 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 
7.1 - A Documentação de Habilitação e a Proposta Comercial deverão ser apresentadas, em envelopes 
distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes 
informações: 
 
ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL No 033/2022 
PROCESSO N° 069/2022 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ Nº 
 
ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL No 033/2022 
PROCESSO N° 069/2022 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ Nº 
 
7.2 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
Na Proposta de Preços deverá: 
7.2.1 - Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, admitindo-se o 
emprego de idioma estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente, desde que acompanhadas de sua 
tradução entre parênteses, redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datadas, assinadas e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante 
proponente. 
7.2.2 - Indicar nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/CPF, endereço completo, telefone, 
fax, responsável com CPF e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato. 
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7.2.3 - Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
7.2.4 - PREÇO DO QUILÔMETRO RODADO PARA A LINHA, em moeda corrente nacional, em 
algarismo, 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 com 
combustível, manutenção do veículo, motorista, tributos de qualquer natureza e outras despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. O preço deverá ser apresentado 
em até duas casas decimais;  
7.2.5 - Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado. 
7.2.6 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do modelo de 
proposta – Anexo VII deste Edital. 
7.3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
7.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus Anexos, 
sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
7.5 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. 
7.6 - Só serão admitidas propostas que ofertem apenas um preço para cada linha, objeto desta licitação. 
7.7 - Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Pregoeira. 
 
8 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
8.1 - A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse 
do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por uma Pregoeira e realizada de 
acordo com o Decreto nº 3.555/2000, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e 
horário já determinados. 
8.2 - No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados ou os representantes legais 
deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, se for o caso, que possuem os necessários poderes 
para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, nos termos do 
inciso IV, artigo 11, do Decreto nº 3.555/2000, para a prática dos demais atos do certame, conforme item 
5 deste Edital. 
8.3 - Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se 
início ao recebimento dos envelopes. 
8.4 - Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e 
posterior rubrica. 
8.5 - Não havendo tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" em uma 
única sessão, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, ainda, os 
trabalhos, tais como: (etapa competitiva de lances verbais) não puderem ser concluídos e/ou surgirem 
dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação 
dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 
8.5.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata o item 8.5, somente dar-se-á, em qualquer hipótese, após 
comunicação aos licitantes presentes; 
8.5.2 - os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pela Pregoeira e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder da Pregoeira e sob sua guarda até nova 
reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
9.1 - O julgamento da proposta será efetuado por menor preço por item. Será classificada pela Pregoeira a 
licitante que apresentar proposta com menor preço e as demais licitantes que apresentarem propostas com 
preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço. 
9.1.1 - Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas descritas nas condições do item 9.1, serão 
classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três propostas. 
9.2 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão 
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
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9.2.1 – Os Lances deverão ser formulados a partir da menor proposta apresentada tomando-se por base o 
tópico “valor total do item”. 
9.3 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes no item 17 deste Edital. 
9.4 - A pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar 
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente 
de valor. 
9.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará exclusão da 
licitante da etapa competitiva de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, 
para efeito de ordenação das propostas. 
9.6 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 
9.7 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
9.8 - Para fins de julgamento das propostas, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio levarão em conta o critério 
de menor preço por item (sendo vencedor aquele que apresentar, após os procedimentos previstos neste Edital, o menor preço 
sobre a menor proposta formulada antes da fase de formulação dos lances, na forma da planilha do Anexo I). 
9.9 - Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, a proposta será desclassificada e a Pregoeira 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida. 
9.10 - Será desclassificada a Proposta Comercial que:  
9.10.1 - não se refira à integralidade do objeto;  
9.10.2 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência;  
9.10.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 
manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei 
nº 8.666/93.  
9.10.3.1 - Se a Pregoeira entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará prazo para que o 
licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de planilha de custos, justificativas e demais 
documentos comprobatórios.  
9.10.3.2 - Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço a proposta será desclassificada, 
sujeitando-se o licitante às sanções legais. 
9.11 – No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a Pregoeira convocará todas as 
licitantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua 
desclassificação. 
9.12 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
9.13 - Nas situações previstas nos itens 9.6, 9.7 e 9.9, a pregoeira poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
9.14. Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP e houver proposta apresentada por ME ou 
EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, 
§2º da Lei Complementar nº 123/2006. 
9.14.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
9.14.1.1 A Microempresa-ME ou a Empresa de Pequeno Porte-EPP mais bem classificada será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresente nova proposta 
de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do 
exercício do direito de desempate; 
9.14.1.2 Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite 
estabelecido no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
9.14.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s e EPP’s que se encontrem no limite 
estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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9.15. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 
9.16. Verificado que a proposta de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO atende às exigências 
fixadas neste Edital quanto à “proposta” e à “habilitação”, será a respectiva licitante declarada vencedora 
observada as disposições da Lei Complementar nº 123/2006. 
9.17 - Da reunião lavrar-se-á ata, com o registro das ocorrências relevantes, a qual será, obrigatoriamente, 
assinada pela Pregoeira, licitante vendedor e componentes da equipe de apoio; 
9.18 – A Pregoeira poderá estipular o valor mínimo do lance e o tempo. 
9.19 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta Comercial serão corrigidos pela 
Equipe de Apoio.  
9.20 - Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, conforme a divergência 
apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão 
do Pregão ou o valor negociado com a Pregoeira, após diligência e mediante expressa anuência do licitante.  
9.21 - O licitante poderá proceder à correção ou ajuste da Planilha de Preço alterando divergências apuradas 
pela Pregoeira nos itens componentes, por meio de diligência, nos mesmos termos definidos no subitem 
9.22 - Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de julgamento.  
9.23 – Nos preços unitários serão desconsiderados valores a partir da quinta casa decimal. 
9.24 5 - A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e 
que não afetem o seu conteúdo. 
 
10 - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE B – DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1 - O envelope “B” (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter: 
10.1.1 - Declaração de que: não encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; e, inexiste fato superveniente 
impeditivo de sua habilitação, em cumprimento do disposto no art. 30, III da Lei nº 8.666/93, conforme 
modelo constante no Anexo VI deste Edital; 
10.1.2 – Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99) Anexo V. 

 
10.2.1 - 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) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleição da diretoria 
em exercício, ou 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim exigir. 
e) cópia da cédula de identidade do representante legal da empresa. 
f) O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a apresentação do 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado;  
 
Obs.: Estará dispensado de apresentar os documentos relacionados no item 10.2.1, a proponente 
que apresentá-los no credenciamento.  
 
10.2.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
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b - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentação 
de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
c – Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova 
equivalente, na forma da lei; 
d - Prova de regularidade de débito para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
e - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 
f – Prova de regularidade de débitos trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho (CNDT); 
 
10.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor do Foro da sede da Pessoa 
Jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da mesma. 
 
10.3 - Disposições Gerais da Habilitação 
10.3.1. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
10.3.1.1. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 
ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de licitantes desqualificadas; 
10.3.2. Os documentos relacionados no Título 11 poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro 
Cadastral - CRC, da Prefeitura Municipal de Capitão Enéas, desde que expressamente indicados no referido 
cadastro e em vigor na data da realização do Pregão.  
10.3.2.1. A apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou instrumento público ou particular de procuração, 
ou Carta de Credenciamento, com vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos 
documentos.  
10.3.2.2. No caso de não constar no CRC quaisquer documentos exigidos nos itens deste Título, o licitante 
deverá complementar a documentação exigida.  
10.3.2.3. Se os documentos relacionados neste Título, indicados no CRC estiverem com os prazos 
vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em vigor. 
10.3.3. Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 
10.3.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados com vigência plena na data fixada para sua 
apresentação e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por 
tabelião de Notas ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitação ou Pregoeiro, à vista dos originais nos termos do art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da 
Lei nº 8.666/93, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua 
apresentação. 
10.3.4.1. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, 
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão, 
exceto atestados de capacidade técnica. 
10.3.4.2. Com fundamento na Lei Federal Nº 13.726/2018, fica dispensado a exigência de: I - 
reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela 
constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o 
documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento; II - autenticação de 
cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e 
a cópia, atestar a autenticidade; III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser 
substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo;  
10.3.5 - 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: 
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a)  substituição e apresentação de documentos, ou 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
10.3.6 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
10.3.7 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
10.3.8 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 
10.3.9 - Para efeito do item (10.3.8) considera-se vencida a fase de habilitação com a divulgação de seu 
resultado. 
10.3.10 - As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes 
apresentem alguma restrição. 
10.3.11 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou 
EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de 
Capitão Enéas, para regularização da documentação.  
10.3.12 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido o pregoeiro. 
10.3.13 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente 
concedidos. 
10.3.14 A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
10.3.14.1 Não farão jus aos benefícios, as empresas que incorrerem nos impedimentos indicados no 
§4°, do artigo 3°, da LC 123/2006 alterada pela LC 147/2014. 
10.3.15 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 
nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:  
10.3.15.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  
10.3.15.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
10.3.15.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os 
documentos da matriz quanto os da filial;  
10.3.15.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
10.3.16 - Na ausência de documentos constantes do item 10, a pregoeira e Equipe de Apoio poderão 
consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos.  
10.3.17 - A Prefeitura Municipal de Capitão Enéas não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
dos meios eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será 
inabilitado.  
 
11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
11.1. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e por 
licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, 
preferencialmente, para o e-mail:  licitacaocapitaoeneas@gmail.com ou protocolizadas na sala de Licitação, 
à sede provisória na Avenida Alencastro Guimarães, nº 406, Centro, Capitão Enéas - MG, CEP 39.472-000, 
dirigidas a Pregoeira, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado 
pelo setor técnico competente.  
11.2. A Prefeitura Municipal de Capitão Enéas não se responsabilizará por impugnações endereçadas por 
outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pela Pregoeira, 
e que, por isso, sejam intempestivas.  
11.3. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  
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11.4. A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada no site e Diário Oficial 
deste Município e para conhecimento de todos os interessados. 
11.5. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da 
execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar 
a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n.10.520/02elegislaçãovigente. 
11.6. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de 
qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 
multa, nos termos do artigo 93, da Lei8.666/93. 
11.7. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará 
como tal, recebendo o tratamento como mera informação. 
 
12. DOS RECURSOS 
12.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
12.2 - A falta de manifestação, imediata e motivada do Licitante, importará em decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade 
competente para a homologação.  
12.3 – Interposto o recurso, será apreciado pela Pregoeira, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior, 
que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento. 
12.4 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.5 – 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. 
12.6 - O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não 
serem conhecidos: 
12.6.1 - ser dirigido a Pregoeira, no prazo de 3 (três) dias úteis, conforme estabelecido no item 13.1 deste 
Título; 
12.6.2 - ser encaminhado para o endereço eletrônico, com assinatura, ou ser protocolizado junto ao Setor 
de Licitações e Contratos (Prefeitura Municipal), à sede na Avenida Alencastro Guimarães, nº 406, Centro, 
Capitão Enéas - MG, CEP 39.472-000, em uma via original, datilografada ou emitida por computador, 
contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado 
pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação 
e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal. 
12.7 - A Pregoeira não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou 
outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 
12.8 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitação, à 
sede provisória na Avenida Alencastro Guimarães, nº 406, Centro, Capitão Enéas - MG, CEP 39.472-000, 
nos dias úteis no horário de 8h às 12 horas e das 14h às 16horas. Não serão reconhecidos os recursos 
interpostos por fax e aqueles com os respectivos prazos legais vencidos. 
12.9 - Os recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser dirigidos ao Prefeito 
Municipal ser protocolizado junto ao Protocolo Geral do MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENPEAS 
(Prefeitura Municipal), à sede provisória na Avenida Alencastro Guimarães, nº 406, Centro, Capitão Enéas - 
MG, CEP 39.472-000, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados no item 
13.6.2 acima. 
 
13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, 
com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 
13.2. Decididos os recursos por ventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
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14 – FISCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
14.1 - O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será o Órgão 
Municipal de Educação, através da Secretária Municipal. 
14.2 - O período para a prestação do serviço será de acordo com o estipulado no contrato, obedecido o 
calendário escolar. 
14.3 - O licitante vencedor manterá a continuidade dos serviços mesmo que possa vir a ter danos ou 
problemas mecânicos no veículo, sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Capitão Enéas. 
14.4 - A contratada não poderá transferir a responsabilidade pela execução do serviço. 
14.5 - Caso a Prefeitura Municipal de Capitão Enéas venha adquirir veículo próprio, tipo automóvel, será o 
contrato rescindido na forma da Lei 8.666/93. 
 
15 – CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO  
15.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a Prefeitura Municipal de Capitão Enéas convocará a 
licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do instrumento contratual, dentro 
do prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital; haja vista a urgência na contratação tendo em vista que o período escolar já se 
iniciou. Devendo o vencedor comprovar todos os requisitos previstos neste Edital necessários para 
contratação.  
 
15.1.1. Por ocasião da assinatura do CONTRATO, o Licitante vencedor DEVERÁ apresentar 
cópia autenticada dos seguintes documentos, ou apresentar os originais junto com as copias para 
conferencia: 
 
a) Certificado de Registro de Veículo – CRV e do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – 
CRLV, e, que atendam aos requisitos exigidos pelo art. 136 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro);  
b) No caso do veículo não estar em nome do licitante/empresa o mesmo deverá apresentar contrato de 
locação/cessão/arrendamento ou equivalente, com firma reconhecida em cartório, com prazo de vigência 
mínima até 31 de dezembro de 2022;  
b.1) Serão aceitos também recibos de transferência dos veículos assinados, datados com menos de 30 dias, 
com firma reconhecida em nome do licitante devendo o documento 2022 ser entregue no prazo de 30 dias 
após o certame, sob pena de rescisão contratual. 
c) Comprovante de recolhimento do Seguro Obrigatório do(s) veículo(s); 
d) O veículo deverá ter ano de fabricação conforme tipo de veículo, previsto no Termo de Referência. 
e) Laudo técnico de vistoria do(s) veículo(s) emitido pelo órgão responsável pela fiscalização do trânsito 
(vinculado ao DETRAN), com data de expedição não superior a 180 (cento e oitenta) dias;  
 
Deverão conter todos os equipamentos de segurança de acordo com a Legislação vigente e especificações 
do CONTRAN, e estar com a documentação regular, ou seja, veículos e motoristas deverão cumprir as 
exigências do Código de Trânsito Brasileiro Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997; 
 
f) Indicação do condutor do veículo, devendo ainda, apresentar os seguintes documentos 
MOTORISTA/CONDUTOR: 
 
Para conduzir veículo de transporte escolar o condutor deverá atender aos seguintes requisitos:  
I - Ser maior de 21 anos; 
II - Apresentar habilitação do(s) motorista(s) na categoria D ou superior;  
III - Certificado expedido emitido pelo órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou órgão ou 
entidade privada regularmente credenciada de frequência e conclusão em curso de transporte escolar;  
IV- Certidão Negativa de registro de distribuição criminal, relativamente aos crimes de homicídio, roubo, 
estupro e corrupção de menores, conforme prevê o art. 329 do Código de Trânsito Brasileiro;  
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V- Comprovante que o condutor não cometeu nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ainda, ser 
reincidente em infrações médias durante os 12 (doze) últimos meses, conforme art. 138, IV, do Código de 
Trânsito Brasileiro.  
VI - O condutor cuja a CNH tenha sido emitida em outra unidade da federação que não seja Minas Gerais, 
deverá apresentar Certidão Negativa de Pontuação, Suspensão e cassação de CNH emitida pelo Detran de 
Origem 
  
15.2. O contrato vigorará até 31/12/2022, iniciando-se a partir da assinatura, e sua execução será de acordo 
com o Calendário Escolar, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da 
Administração desta Prefeitura Municipal, limitado a 60 (sessenta) meses. 
 
15.3. A Prefeitura reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos 
preços unitários ofertados, obedecido o disposto no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
15.4. A Prefeitura e a empresa poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos 
termos do art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e demonstração 
analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos 
e formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado. 
 
15.5. A recomposição de preços de que trata o item anterior somente se dará após o prazo de validade da 
proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 
 
15.6. A prefeitura reserva-se o direito de não receber os serviços em desacordo com as especificações e 
condições constantes neste Edital, podendo aplicar as penalidades e sansões previstas ou rescindir o 
contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
15.7. As disposições deste Edital e a proposta da licitante vencedora integram o contrato, guardando 
conformidade com a legislação aplicável à espécie; 
 
15.8. O contrato a ser firmado obedecerá à Minuta constante do Anexo VIII, deste Edital; 
 
15.9. A realização da licitação não obriga a Prefeitura Municipal de Capitão Enéas a celebrar o contrato 
objeto desta licitação, podendo a mesma ser revogada ou anulada, bem como ter o seu objeto reduzido ou 
aumentado, conforme previsão legal; 
 
15.10. A licitante vencedora que deixar de comparecer para a assinatura do contrato no prazo estabelecido 
neste Edital decairá do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei; 
 
15.11. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o contrato, no prazo e nas condições 
estabelecidas neste Edital, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação final, ou revogar 
a licitação. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes que, convocadas nos termos deste item, 
não comparecerem; 
 
15.12. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem que haja convocação 
para a contratação, ficam as licitantes desobrigadas dos compromissos assumidos. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e prévia defesa, a 
aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93. 
16.1.1. Multa 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso ou paralisação dos serviços, calculado sobre o 
valor total do contrato até o limite de 6% (seis por cento) desse valor; 
16.1.2. Advertência por escrito; 
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16.1.3. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Capitão Enéas 
s/MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002; 
16.1.4. Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal, para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição. 
16.2. Para efeito de aplicação da multa prevista no item 16.1.1, por atraso na entrega do objeto contratado o 
prazo será contado a partir do dia seguinte ao do recebimento da Ordem de Serviço ou do pedido de 
retomada dos serviços. 
16.3. Nenhum pagamento será processado a CONTRATADA, sem que antes esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 
16.4. O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE 
e que a CONTRATADA vier a fazer jus. 
16.5. A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o prazo de 05 
(cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado o 
direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei º nº. 8666/93. 
16.5.1. Vencido o prazo acima, a multa será cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspenderá os 
pagamentos devidos à CONTRATADA, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não 
cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso. 
16.5.2. As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o exercício de 
prévia e ampla defesa. 
16.5.3. Fica o contratado responsável pela locomoção dos alunos, quando o veículo apresentar problemas 
ou quebras no percurso e quando o mesmo não comparecer para efetuar o transporte, não providenciando 
o serviço a ser executado, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor correspondente do 
quilômetro rodado no dia, e persistindo os problemas, será imediatamente rescindido o contrato. 
16.5.4. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro do prazo estipulado pela Prefeitura 
Municipal de Capitão Enéas partir da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento. 
16.5.5. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
17.1. O pagamento devido à contratada será efetuado mediante a apresentação de fatura atestada e visada 
pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do transporte escolar, até o décimo dia útil, subsequente 
à prestação do serviço objeto deste Edital.  
17.1.1. Para emissão da nota fiscal deverá ser considerado: valor da diária x quantidades de dias letivos dos 
serviços prestados em cada mês. 
17.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em papel timbrado da 
empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será 
aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
17.3. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a 
fluir após a sua reapresentação.  
17.4. A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de 
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular 
execução contratual. 
17.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da 
Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 
17.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor devido será acrescido 
de encargos moratórios calculados desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo 
pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por 
cento) de juros de mora por mês ou fração. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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18.1 - Fica assegurado à Prefeitura Municipal o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
18.2 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 
18.3 - A Pregoeira, e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente 
formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
18.4 - É facultado à licitante formular protestos, consignando em atas dos trabalhos, para prevenir 
responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar 
qualquer intenção de modo formal; 
18.5 - É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 
18.6 - Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos 
prazos legais; 
18.7 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório; 
18.8 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação; 
18.9 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Pregoeira em 
contrário; 
18.10 - 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 da Prefeitura 
Municipal de Capitão Enéas /MG; 
18.11 - A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
18.12 - As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de Licitação através do 
telefone (38) 3235-1001; 
18.13 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal; 
18.14 - Os envelopes “Documentação e Proposta”, não abertos, ficarão à disposição das licitantes pelo 
período de 30 (trinta) dias úteis, contado do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar 
para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos 
interpostos), após o que serão destruídos; 
18.15 - A contratada obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial Contratado; 
18.16 -  Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520/2002, Decreto 
nº 3.555/2000, e na Lei nº 8666/1993; 
18.17 – Fazem parte complementar e inseparável deste edital os anexos:  
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo Credenciamento 
Anexo III – Modelo de Declaração referente à habilitação (em atendimento ao inciso VII do art. 4º da Lei 
nº 10.520/2002);  
Anexo IV – Modelo de DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
Anexo V – Modelo de Declaração em atendimento ao ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 
7º, INCISO XXXIII, DA CF. 
Anexo VI – Modelo de DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, III DA LEI Nº 
8.666/93 
Anexo VII - Modelo Proposta Comercial 
Anexo VIII – Minuta do Contrato 
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Anexo IX – Recibo de retirada do edital. 
 
18.18 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Francisco Sá/MG. 

 
 

Capitão Enéas – MG, 10 de junho de 2022. 
 
 

Vanderléia Amaral Oliveira 
Pregoeira 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 033/ 2022       PROCESSO Nº 069/ 2022 
 
 

1. DO OBJETO E SUA EXECUÇÃO 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E 
ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS – MG, de acordo com a linha 
constante do Anexo I, deste Edital. 
 
a) Constitui objeto do presente, a contratação de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou 
equiparadas para fazer o transporte dos alunos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais. A 
contratação se efetivará por meio de contrato, com vigência até 31/12/2022, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos se for conveniente para a Contratante, na forma e 
nos termos do Edital e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e da Lei nº 10.520/2002 e suas alterações.  
 
b) O transporte escolar deverá executado na zona rural, zona urbana e povoado em veículos apropriados ao 
transporte de alunos, de acordo com a necessidade de cada rota conforme expresso na planilha de 
precificação em anexo e especificações constantes neste Termo de Referência. 
 
1.2. A quilometragem prevista constitui uma estimativa, podendo haver acréscimo ou diminuição nos 
limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção da linha, considerando as mudanças constantes 
nas demandas de alunos, de acordo com medições periódicas ordinárias e extraordinárias, realizadas 
mediante determinação da Administração Municipal.  
 
1.3. Caberá às Secretarias Municipais de Educação e Transportes a responsabilidade de gerenciar os 
serviços, fiscalizando e controlando o veículo pela rota percorrida, aferindo o total de quilômetros 
percorridos. 
 
1.4. O veículo deverá estar predisposto para realizar o serviço, conforme necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, trafegando em pistas pavimentadas e/ou não, inclusive para atendimento de 
viagens extras que se façam necessárias, ainda que aos Sábados, Domingos e Feriados. 
 
1.5. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS não se responsabilizará por prejuízos de 
qualquer natureza, proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira responsabilidade da 
contratada, qualquer dano causado pela atuação da contratada a serviço deste órgão, bem como prejuízos 
causados a terceiros. 
 
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: combustíveis, manutenção, seguros, 
taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento dos 
serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da contratada. 
 
1.7. Ficará a critério das Secretarias Municipais de Educação e de Transportes, exigir a troca de veículo 
e/ou motorista que não atenderem aos padrões dos serviços contratados. 
 
1.8. Em caso de substituição de veículo ou motorista, a contratada obriga-se a informar e remeter às 
Secretarias Municipais de Educação e de Transportes, os documentos referentes ao novo veículo a ser 
utilizado e o novo motorista contratado. 
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1.9. A contratada obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas, de forma a manter a 
segurança dos passageiros, quanto aos níveis de velocidade nas vias e ruas, acatando as reclamações levadas 
ao seu conhecimento, ocasião em que tomará as providências necessárias para a regularização da situação e 
não repetição dos fatos que gerarem as reclamações. 
 
1.10. 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, passageiros e com os 
servidores da Secretaria Municipal de Educação. 
 
1.11. Assistirá a contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da contratada e solicitar sua 
substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas funções e com as normas 
estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisões da contratante. 
 
1.12. Caberá à contratada, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus 
empregados em bens patrimoniais da contratante, bem como por desaparecimento de quaisquer objetos e 
valores encontrados em suas dependências, de quem quer que seja, desde que comprovado dolo ou culpa, 
do empregado da contratada. 
 
1.13. Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da contratada, o valor da 
indenização será descontado no ato do pagamento de qualquer fatura, permitida a compensação inclusive 
em faturas vincendas, o que fica desde já pactuado. 
 
1.14. A contratada manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. 
 
1.15. Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo 
de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus 
empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas 
extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo 
de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza. 
 
1.16. Caso a Prefeitura Municipal de Capitão Enéas venha adquirir veículo próprio, tipo 
automóvel, será o contrato rescindido na forma da Lei 8.666/93. 
 
1.17. O veículo deverá apresentar autorização especial para o objeto licitado, expedida pelo DETRAN ou 
CIRETRAN, em função de vistoria periódica (a cada 06 meses), oferecendo perfeitas condições de uso 
e conservação. Deverão conter todos os equipamentos de segurança (Cinto de segurança, tacógrafo, 
extintores, etc.) e especificações do CONTRAN, e estar com a documentação regular, ou seja, veículos e 
motoristas deverão cumprir as exigências dos arts. 136 a 139, do Código de Trânsito Brasileiro Lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997. 
 
1.18 O veículo deverá receber por parte da Contratada identificação visual, ou seja, plotagem do veículo em 
sua parte externa, sob orientação da Contratante, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria de 
Educação, caracterizando que os mesmos estão a serviço da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, e ainda, deverá ser conduzido por motorista profissional devidamente habilitado e 
qualificado, para exercer tal função nos termos da resolução nº 168, de 14/12/2004 – CONTRAN, 
portando obrigatoriamente crachá de identificação, vistoria dos veículos e curso do motorista. 
 
1.19. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: Combustíveis, manutenção, seguros, 
taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sócios e outros que resultarem do fiel cumprimento dos 
serviços propostos, serão inteiramente de responsabilidade da empresa Contratada. 
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1.20. Ficará a critério desta SECRETARIA, exigir a troca de veículos e/ou motoristas que não atenderem 
ao padrão dos serviços contratados. 
 
1.21. A Contratada obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas após a constatação do fato a contar da comunicação efetuada pela Contratante, 
providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação do translado interrompido. 
 
1.22. Todo o pessoal e veículo locado pela Contratada para realização do serviço deverão apresentar-se a 
cada início e término dos trabalhos no local determinado pela Contratante, sendo expressamente proibida a 
permanência do mesmo em locais indevidos e incompatíveis às suas atividades. 
 
1.23. Quaisquer alterações no trajeto deverão ser comunicadas pelo motorista a secretaria de Educação e a 
mesma comunicará por escrito ao departamento de contratos para alteração dos mesmos. 
 
 1.24. As comunicações deverão ser apresentadas no mínimo em 15 dias antes do pagamento do 
contratado. 
 
1.25. Os interessados poderão concorrer a mais de uma linha desde que haja compatibilidade de horários 
ou concorram com mais de um veículo e motorista. 
 
1.26. Aquele que sair vencedor para uma determinada linha será automaticamente desclassificado para as 
seguintes em que não houver compatibilidade de horários. 
 
1.27. Os interessados deverão concorrer com veículo exigido para a linha em conformidade com o número 
de alunos, podendo concorrer ainda com veículo com capacidade maior do que a exigida desde que o preço 
esteja dentro daqueles orçados pela administração. 
 
1.28. O município de Capitão Enéas poderá extinguir ou incorporar linhas desde que a quantidade de 
alunos se torne inviável ou que não exista mais alunos para mesma, ficando rescindido de plano o contrato 
sem prejuízo dos valores que por ventura o contratado tenha para receber, porém tal fato não enseja 
recebimento de qualquer indenização. 
 
2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 
2.1 - O contrato tem por objeto a contratação de veículo para a execução por parte da CONTRATADA da 
prestação de serviços destinado ao transporte escolar dos alunos residentes na zona rural do Município de 
Capitão Enéas, do itinerário abaixo descrito, de segunda à sexta, período matutino, pelo período letivo do 
ano de 2022, conforme Calendário Escolar de 2.022 fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. 
  

PREGÃO N° 033/2022 - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
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DESCRIÇÃO DA ROTA 

 
DISTRIBUIÇÃO DE KM 

POR TURNO / DIA E 
QUANTOS ALUNOS 

ATENDIDOS 

TOTAL 
GERAL KM 

ANUAL 
POR ROTA 

 

VLR UND KM VLR TOTAL KM 

Matutino Vespertino  

Nº 
estimado 
de Alunos 

Nº estimado 
de Alunos 

LINHA 34 - 6° HORÁRIO LAPA DA ONÇA _ TURNO 
MATUTINO Prestação de serviço de transporte de 
estudantes matriculados na rede oficial de ensino, SAINDO 
DO E.E JOSÉ PATRICIO DA SILVEIRA, FAZENDA 
TORQUATO, FAZENDA ITAPOÃ, FAZENDA JONAS 
CARRASQUIN SINDY, FAZENDA LEO DIAS, 
PROXIMIDADES FAZENDA JONAS CARRASQUIN 
SINDY, CHEGANDO NA E.E. JOSÉ PATRICÍO DA 
SILVEIRA, perfazendo um total de 37,31 km/dia(Ida e 
volta), estrada rural não pavimentada.  VEICULO 
CAPACIDADE MÍNIMA 07 LUGARES, VAN 1 ANO 
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2011. Com manutenção 
preventiva e corretiva. Com condutor e fornecimento de 
combustível. 

DISTRIBUIÇÃO DE KM 
POR TURNO / DIA E 
QUANTOS ALUNOS 

ATENDIDOS 

TOTAL 
GERAL KM 

ANUAL 
POR ROTA 

 

VLR UND KM VLR TOTAL KM 

Matutino Vespertino  

Nº 
estimado 
de Alunos 

Nº estimado 
de Alunos 

04   0 5.186,09 8,47  
43.926,18 

 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 

LINHA 35 - 6° HORÁRIO FAZENDA ARIZONA _ 
TURNO MATUTINO Prestação de serviço de transporte de 
estudantes matriculados na rede oficial de ensino, SAINDO 
DO E.E JOSÉ PATRICIO DA SILVEIRA , FAZENDA 
LUSTOSA, FAZENDA ARIZONA, CHEGANDO NA 
REGIÃO CENTRAL DE CAÇAREMA (E.E JOSÉ 
PATRICIO DA SILVEIRA)perfazendo um total de 13,76 
km/dia(Ida e volta), estrada rural não pavimentada.  
VEICULO CAPACIDADE MÍNIMA 07 LUGARES, 
VAN 1 ANO FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2011. Com 
manutenção preventiva e corretiva. Com condutor e 
fornecimento de combustível. 

DISTRIBUIÇÃO DE KM 
POR TURNO / DIA E 
QUANTOS ALUNOS 

ATENDIDOS 

TOTAL 
GERAL KM 

ANUAL 
POR ROTA 

 

VLR UND KM VLR TOTAL KM 

Matutino Vespertino  

Nº 
estimado 
de Alunos 

Nº estimado 
de Alunos 

02 0 1.912,64 20,52 39.247,37 
 
 
 

EXCLUSIVO 
ME/EPP/MEI 

LINHA 36  - 6° HORÁRIO FAZENDA POÇÃO _ 
TURNO MATUTINO Prestação de serviço de transporte de 
estudantes matriculados na rede oficial de ensino, SAINDO 
DO E.E NORTE MINEIRA ,FAZENDA 
POÇÃO,CENTRO DE CAPITÃO ENEAS(E.E NORTE 
MINEIRA)perfazendo um total de 12,2 km/dia(Ida e volta), 
estrada rural não pavimentada VEICULO CAPACIDADE 
MÍNIMA 07 LUGARES, VAN 1 ANO FABRICAÇÃO A 
PARTIR DE 2011. Com manutenção preventiva e corretiva. 
Com condutor e fornecimento de combustível. 

DISTRIBUIÇÃO DE KM 
POR TURNO / DIA E 
QUANTOS ALUNOS 

ATENDIDOS 

TOTAL 
GERAL KM 

ANUAL 
POR ROTA 

 

VLR UND KM VLR TOTAL KM 

Matutino Vespertino  

Nº 
estimado 
de Alunos 

Nº estimado 
de Alunos 

02 0 1.695,8 22.96 38.935,56 
 
 
 

EXCLUSIVO 
ME/EPP/MEI 

      

 
2.2 - O itinerário, dias e horários estabelecidos neste Termo de Referência poderão ser alterados por aditivo 
contratual, sempre que ocorrer aumento ou diminuição da capacidade de transporte de alunos, desde que a 
modificação não atinja o limite de 25% do percurso, nos dias e horários indicados.  
2.3 - Qualquer modificação ou alteração de trajeto e horários somente vigorará após aditamento contratual, 
deverá ser anunciada com antecedência mínima de 03 (três) dias.  
2.4 - Somente será permitida a substituição do veículo por outro de mesmo tipo mediante justificação do 
motivo e anuência formal da Comissão de Transporte Escolar.  
2.5 - É vedada também a terceirização ou subcontratação dos serviços de Transporte Escolar objeto deste 
contrato. 
 
OBSERVAÇÕES:  
a) As quilometragens e rotas foram baseadas no número de alunos matriculados em 2021, levando-
se em conta a possível ocorrência de variação nesse número. 
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b) somente foi computado o n° de alunos, não podendo circular no transporte escolar outras 
pessoas que não alunos, exceto se o aluno precisar de um acompanhante por problemas de saúde, 
em caso de emergência;  
c) o número de estudantes poderá ser alterado para mais ou para menos, de acordo com a 
demanda de turmas do curso. 
 
3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
3.1 – A contratação justifica-se na necessidade de prover aos alunos da zona rural transporte de um ponto 
mais próximo de suas residências, variando de acordo com as condições de tráfego, até as escolas públicas 
nos distritos e na sede do município. A Constituição Magna do País assegura que um dos direitos sociais do 
cidadão é ter acesso a uma educação gratuita e de qualidade, objetivando o seu pleno desenvolvimento, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Neste contexto, o acesso ao ensino 
torna-se obrigatório e gratuito, configurando-se como um direito público subjetivo, e o não oferecimento 
pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilização da autoridade competente 
 

 “Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de: 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de 
material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.” 
 

Anota-se, ainda, que a legislação infraconstitucional também traz disposições legais no mesmo sentido: 
 
Art. 11 – Os Municípios incubir-se-ão de: 
VI – assumir o transporte escolar da rede municipal; (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 
9.394/96).” 

 
3.2 - Considerando que o Município Capitão Enéas, no cumprimento dos comandos legais e das 
justificativas retro citadas, deve prestar o adequado serviço de transporte escolar aos alunos e para 
desenvolver tal transporte, é necessário que se disponha de veículo e motorista, sendo que a secretaria não 
dispõe de frota e de motoristas em seu quadro. Desse modo, faz-se indispensável à atual contratação, posto 
que os veículos a serem contratados serão disponibilizados, de forma exclusiva, para que o transporte 
escolar seja executado.  
 
3.3 – Da delimitação geográfica: 
Justifica-se a utilização do Decreto Municipal 051, de 21 de dezembro de 2017, na presente licitação; em 
que prevê que apenas empresas localizadas no raio de até 120 km de distância do Município de Capitão 
Enéas poderão participar do certame; tendo em vista que a licitação será destinada para prestação de 
serviços de transporte escolar rural de alunos das redes municipal e estadual de ensino do Município de 
Capitão Enéas, que devido a serem serviços de atendimento continuo que também devem ser entendidos 
como serviços que o poder público precisa se deslocar para atender a atividade fim,  conforme previsão do 
artigo 1º, § 3º, I e VI  do Decreto n. 050/2017 que regulamentou a Lei Municipal que instituiu o tratamento 
diferenciado para as ME e EPP no Município de Capitão Enéas. 
 
É plenamente oportuna e legal a delimitação de distância para o objeto em questão em virtude de que a 
licitação será destinada a prestação de serviços imediatos. Tratando-se de serviços imediatos a 
administração pública sob pena de violação aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade, deve 
buscar todos os meios de salvaguardar de qualquer infortúnio que possa comprometer a qualidade dos 
serviços a serem prestados. Importante colocar que a própria natureza dos serviços a serem prestados ao 
Município impõe que haja delimitação de KM para que os participantes possam participar do certame, sob 
pena de o Município ter por frustradas as condições de efetiva prestação de serviços que devem ser 
realizadas de segunda a sexta feira, pois a prestação de serviços é para fins de buscar os alunos da zona rural 
que impõe pontualidade no horário.  
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Também se justifica a delimitação de KM, pois tal restrição não irá impedir a implementação do princípio 
da competitividade que impõe que as licitações públicas devem possibilitar uma efetiva competição entre os 
aqueles que almejam participar; haja vista que a administração local antes de delimitar distancia analisou e 
constatou a existência de várias empresas e estabelecimentos localizadas no raio de 120 KM que possuem 
condições suficientes de atender o objeto licitado.  
 
Tem-se assim por justificada a imposição de distância para os participantes do presente certame, conforme 
autoriza o artigo 1º, § 3º Decreto Municipal 051, de 21 de dezembro de 2017. 
 
3.4 – Justificativa Pregão Presencial 
Para fins de cumprimento do Art. 1º, § 3º e § 4º (O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos 
casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente) do Decreto Federal nº 
10.024/2019, opta-se pelo tipo “presencial”, em virtude de que o município está localizado numa região 
que praticamente a totalidade dos fornecedores locais não têm acesso/estrutura eletrônica ou capacidade 
operacional para tal., nem mesmo no pregão presencial, quiçá no Pregão eletrônico, o que geraria 
transtornos e talvez até a impossibilidade da contratação, o que poderá inviabilizar o certame, bem como 
prorrogar o prazo para sua conclusão, dificultando sobremaneira o cumprimento do objeto negando, em 
virtude disso, a aplicação do Princípio da Eficiência ao qual toda a Administração Pública deve atender. 
Sendo dessa forma uma desvantagem econômica para o Município que tem como escopo o fomento do 
comércio local/regional. 
 
Ademais, insta salientar que optou esta Secretaria pela realização do pregão nesta forma dado ao fato do 
objeto em questão possibilitar a significativa quantidade de possíveis participantes que dispõem de pouco 
aparato tecnológico para participação por meio eletrônico, sem, no entanto, prejudicar a competitividade de 
uma pluralidade de prestadores de serviços no certame. 
 
Os potenciais fornecedores que estão localizados em locais mais afastados da sede do município, têm 
condições de ofertarem preços mais vantajosos para administração, por possuírem residência no local da 
prestação dos serviços, e serão fatalmente prejudicados no caso da realização de pregão em sua modalidade 
eletrônica. 
 
Cabe, ainda, reiterar que as experiências anteriores, na forma presencial, garantiu vantajosidade na 
contratação ao garantir ampla participação e descontos importantes nos valores de referência. 
 
Dentre as alegações mais comuns indicadas como impeditivas para a utilização do pregão eletrônico, 
podemos apontar:  
1º O pregão presencial permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis que atrasariam os 
procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam os custos.  
2º Há diversas vantagens da forma presencial do pregão sobre a eletrônica, dentre as quais: a possibilidade 
de esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial e facilidade na negociação de preços, verificação 
das condições de habilitação e execução da proposta.  
3º A complexidade da licitação, peculiaridades e elevado custo do objeto, relevância da contratação e 
exigência de segurança da informação: inviabilizam o uso da forma eletrônica.  
4º A opção pela modalidade presencial do pregão não produz alteração no resultado do certame, pelo 
contrário, permite maior redução de preços em vista da interação do pregoeiro com os licitantes. 
 
Além disto tem se observado através de acompanhamento de pregões eletrônicos que embora tenha sido 
concebido para agilizar os procedimentos, excessiva demora em suas conclusões, pela inexperiência dos 
licitantes ou dado ao grande volume de empresas que declinam de suas propostas o que não ocorre na 
forma presencial. 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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4.1. As despesas com a execução da presente contratação correrão por conta das respectivas dotações 
orçamentárias: 
Ficha 543-06.01.01.12.361.0016.2040.3.3.39.00 
Ficha 544 –06.01.01.12.361.0016.2040.3.3.39.00 
Ficha 545- 06.01.01.12.361.0016.2040.3.3.39.00 
Ficha 546- 06.01.01.12.361.0016.2040.3.3.39.00 

 
5. DOS REAJUSTES 
5.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses. Ocorrendo prorrogação do 
presente contrato o valor proposto poderá sofrer reajuste por acordo entre as partes, mediante 
requerimento expresso da CONTRATADA. 
5.2 - O valor contratual poderá ser alterado após 12(doze) meses de vigência do contrato, pelo índice do 
IGPM-FGV (Índice Geral de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas); 
5.3 - O valor contratual poderá ser alterado nos termos da alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da Lei 
8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o contratado manter sua 
proposta pelo período mínimo de 60(sessenta) dias após sua apresentação; 
5.4 - A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões 
que se fizerem dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, 
conforme previsto na Lei Federal 8.666/93. 
 
6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
6.1- O contratado deverá apresentar os veículos apropriados para o transporte de alunos, de acordo com a 
necessidade de cada rota conforme expresso na planilha de precificação acima. 
6.2- Caberá a Secretaria Municipal de Educação e servidores desta Pasta, a responsabilidade de gerenciar os 
serviços, fiscalizando e controlando os veículos pelas rotas e linhas percorridas e o número de alunos que 
serão indicados na Ordem de Serviço após informação, conferência e verificação das mesmas, por servidor 
especialmente designado para tal finalidade. 
6.3- Os serviços serão executados através de veículos tipo: ônibus simples tipo rodoviário, com capacidade 
a partir de 30 lugares, potência mínima de 130 CV, ano de fabricação a partir de 2007; micro-ônibus com 
capacidade de 20 lugares, potência mínima de 120 CV com ano de fabricação a partir de 2007; van 1 com 
capacidade de 10 lugares, potência mínima de 56 CV com ano de fabricação a partir de 2011; van 2 com 
capacidade de 15 lugares, potência mínima de 56 CV com ano de fabricação a partir de 2011,.  
6.4- Os serviços serão executados em turnos matutino e vespertino, trafegando em estradas pavimentadas 
ou não, devendo os veículos estar disponíveis para execução dos serviços imediatamente após a 
comunicação formal desta SECRETARIA, sendo que os serviços serão executados nos dias, horários e 
locais estabelecidos pela Coordenadoria de Gerenciamento e Fiscalização do Transporte Escolar Rural, 
podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja necessidade e de comum acordo. 
6.5- A Contratante, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não se responsabilizará por prejuízos 
de qualquer natureza, provenientes de ações de prepostos do Contratado, e será de inteira responsabilidade 
do Contratado qualquer dano causado pela atuação do Contratado a serviço deste órgão, bem como 
prejuízos causados a terceiros. 
6.6- Ficará a critério da Contratante, exigir a troca de veículos e/ou motoristas que não atenderem ao 
padrão dos serviços contratados. 
6.7- Os contratados somente poderão executar os serviços mediante autorização (Ordem de Serviço) 
emitida pelo setor encarregado de gerenciamento, sendo que quaisquer serviços aferidos sem autorização 
ou incompatível com a rota pré-estabelecida não serão consideradas pela contratante. 
6.8- Os contratados deverão substituir os veículos no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, nas mesmas 
condições da contratação inicial, quando em caráter temporário nas situações de acidentes, furtos, 
incêndios, manutenções preventivas ou corretivas; 
6.9- Em caso de substituição do veículo e/ou motorista o Contratado obriga-se a informar e 
remeter a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO os documentos, vistoria e informações 
referentes a substituição do veículo e/ou motorista; 
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6.10- O Contratado obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas, de forma a manter 
a segurança dos passageiros/alunos, quanto aos níveis de velocidade nas vias e ruas, acatando as 
reclamações levadas ao seu conhecimento ocasião em que tomará as providências necessárias para a 
regularização da situação e não repetição dos fatos que gerarem as reclamações. 
6.11- O Contratado obriga-se a substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas após a constatação do fato a contar da comunicação efetuada pela Contratante, 
providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação do translado interrompido. 
6.12- O Contratado 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/alunos e com 
os servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
6.11- Assistirá a Contratante o direito de rejeitar qualquer empregado do Contratado e solicitar a sua 
substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas funções e com as normas 
estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisões da Contratante. 
6.12- É vedado ao Contratado, substituir qualquer empregado seu, quando em serviço sem prévia e 
expressa comunicação à contratante. 
6.13- O Contratado garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se 
responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou 
omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da Contratante. 
6.14- Caberá ao Contratado, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus 
empregados em bens patrimoniais da Contratante, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado do 
Contratado. 
6.15- Desde que apurado o dano e caracterizado a autoria de qualquer empregado do Contratado o valor da 
indenização será descontado no ato do pagamento de qualquer fatura, permitindo a compensação inclusive 
em faturas vincendas, o que fica desde já pactuado. 
6.16- O Contratado manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e 
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão. 
6.17- O Contratado deverá obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em período normal de 
expediente à disposição, para representá-la junto à Contratante, o qual terá amplos poderes para responder 
pelos serviços a serem contratados sendo responsável pela coordenação, administração e supervisão do seu 
pessoal e por qualquer comunicação junto à contratante. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da 
Contratada que não o preposto ou representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos 
ou decisões da Contratada e/ou Contratante. 
6.18- O Contratado deve responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão de obra empregada nos 
serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, como 
empregadora deva satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância das leis 
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de acidentes do 
trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias à execução dos serviços; 
6.19- É vedado ao Contratado transportar alunos particulares e matriculados nas Escolas Estaduais de 
Ensino nos veículos a serem contratados pelo Município/Prefeitura Municipal de Capitão Enéas, sob pena 
de rescisão contratual e ressarcimento de recursos financeiros em caso de descumprimento desta; 
6.20- O Contratado deverá obrigatoriamente comunicar por escrito à Secretaria Municipal de Educação 
quando perceber a redução da quilometragem diária percorrida (desistência de alunos, etc), para efeito de 
redução de valores no pagamento dos dias trabalhados. Caso contrário o prestador de serviços deverá 
ressarcir ao município os valores recebidos a maior e sofrer penalidades cabíveis; 
 
7 - PROPOSTA  
7.1. No julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por rota sobre a 
planilha apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado no item 2 deste Termo 
de Referência.  
7.2. Na apresentação das propostas, os Licitantes deverão apresentar o mesmo veículo a ser apresentado(s) 
na assinatura do Contrato que deverá estar com a documentação completa e com o certificado de 
propriedade em nome do Licitante, admitindo-se situação de financiamento e locação, desde que esteja 
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registrado no certificado de propriedade do veículo o nome do futuro Contratado como Arrendatário e/ou 
o Licitante possuir contrato de locação firmado em cartório.  
 
8- DA VIGÊNCIA 
8.1. O Contrato terá validade até 31/12/2022, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado 
com conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
 
 

9- FISCALIZAÇÃO: 
9.1- Atividade exercida de modo sistemático pela Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação 
do cumprimento das disposições contratuais e administrativas, em todos os seus aspectos. A fiscalização 
ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, através do setor de Coordenação, Gerenciamento e 
Fiscalização do Transporte Escolar Rural, por servidor previamente designado, responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do objeto deste Termo de Referência. 
 
10- ANEXOS: 

a) Anexo I - Metodologia de Cálculo para o Transporte Escolar Rural Municipal. 

b) Anexo II - Planilha contendo relação das rotas a serem contratadas, especificando itinerário, turnos, 
tipo de veículos, quilometragem a ser percorrido, valor máximo por dia trabalhado. 
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ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

METODOLOGIA DE CÁLCULO: TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 
 
A presente Planilha de Custo tem como instrumento metodológico o modelo utilizado pela BHTRANS, 

Empresa de Gerenciamento do Transporte e Trânsito de Belo Horizonte. 

 

Tem como base a publicação CÁLCULO DE TARIFAS – INSTRUÇÕES PRÁTICAS ATUALIZADAS, 

1996 – 2ª Edição, elaborada por Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes – GEIPOT, Frente 

Nacional de Prefeitos, Fórum Nacional dos Secretários Municipais de Transportes, Associação Nacional de 

Transportes Públicos – ANTP e Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos – NTU, e 

editada pelo Ministério dos Transportes. 

 

Objetiva-se a elaboração de uma metodologia de cálculo de tarifa orientadora dos municípios brasileiros, 

visando à melhoria dos transportes do país, por meio da justa remuneração e da garantia da qualidade desse 

serviço. Pela sua simplicidade, facilidade de utilização e a excelência de seus resultados, a citada 

metodologia, comumente conhecida como GEIPOT, foi adotada pela maioria das cidades brasileiras. 

 

A presente Memória de Cálculo é referente à Planilha para o ano de 2022, todos os preços utilizados nas 

Notas Explicativas abaixo foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Capitão Enéas/MG, 

em março de 2022. 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 
Para melhor utilização das informações e dos dados constantes deste Volume, devem ser observadas as 

instruções gerais a seguir: 

1. O presente trabalho refere-se à Prestação de Serviços de Transporte escolar rural, sob 

Regime de Fretamento Contínuo, para um determinado número de viagens, destinados a usuários definidos, 

que se qualificam por manterem vínculo específico com o Contratante. 

2. Entende-se por Serviço de Transporte Escolar Rural, o Regime de Fretamento Contínuo, 

aquele que se destina à condução de pessoas, sem a cobrança individual de passagem, não podendo assumir 

caráter de serviço aberto ao público. 

3. Para os veículos automotores a ser utilizado para o transporte de estudantes, o Código de 

Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23.09.97 definiu a seguinte característica de veículo: 

4. ÔNIBUS: Veículo automotor de transporte coletivo, com capacidade a partir de 21 (vinte e um) 

lugares, com ano de fabricação a partir de 2007. 

5. MICRO-ÔNIBUS: Veículo automotor de transporte coletivo, com capacidade de 16 até 20 (vinte) 

lugares, com ano de fabricação a partir de 2007. 

6. VAN 1: Veículo automotor de transporte coletivo, com capacidade de 07 (sete) à 10(dez) lugares, 

com ano de fabricação a partir de 2011. 

7. VAN 2: Veículo automotor de transporte coletivo, com capacidade entre 11 (onze) à 15 (quinze) 

lugares, com ano de fabricação a partir de 2011. 
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8. As especificações técnicas, os critérios para composição de preços, os encargos sociais, os 

benefícios e despesas indiretas - BDI e os critérios de reajuste de preços foram desenvolvidos levando-se 

em consideração a experiência e dados históricos do Município de Capitão Enéas. 

9. Foi definido como unidade de medida para contratação desses serviços, o veículo, que é 

composto por 02 (dois) valores (valor fixo + valor variável), sendo: 

• VALOR FIXO: corresponde aos gastos fixos mensais do veículo disponibilizado e do motorista 

para a condução do veículo. 

• VALOR VARIÁVEL: corresponde aos gastos que variam em função da distância percorrida (km 

rodado) pelo veículo no mês. 

10. O termo “Valor Referencial” aqui utilizado refere-se ao valor definido com base em 

composições técnicas estabelecidas para execução dos serviços e em preços médios de insumos obtidos no 

mercado e deverá ser utilizado como critério de aceitabilidade dos menores preços ofertados. 

11. Os valores referenciais apresentados devem ser considerados como resultado do trabalho 

como um todo, em vista dos mesmos refletirem, principalmente, as especificações técnicas, a legislação e os 

preços de mercado dos insumos. Esses valores incluem mão de obra, equipamentos, e demais insumos 

necessários à execução dos serviços, encargos sociais, tributos e impostos inerentes à prestação de serviços, 

bem como a taxa de lucro do Contratado. 

 
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DOS VALORES UNITÁRIOS 
 As composições dos preços apresentadas a seguir demonstram de forma analítica todos os insumos, 
quantidades, ponderações, preços e demais variáveis que interferem na formação dos preços dos serviços – 
espelho das especificações, legislação e condições estabelecidas. 

Para efeito do cálculo dos valores referenciais dos serviços, foi selecionado o veículo e agrupado de 

acordo com sua característica e número de passageiros transportados, conforme abaixo:  

a) VAN 1 - Veículos tipo Kombi, Mitsubish L300 e similares (capacidade de 07 a 10 

lugares), com ano de fabricação a partir de 2011; 

b) VAN 2 - Veículos do tipo Sprinter, Ducato e Similares (capacidade de 11 a 15 lugares) 

com ano de fabricação a partir de 2011; 

c) MICRO-ÔNIBUS - Veículos do tipo Volare A8V8 e Similares (capacidade de 16 até 20 
lugares) com ano de fabricação a partir de 2007; 
d) ÔNIBUS – Veículos tipo volks 17.210 e similares com capacidade a partir de 21 lugares, 
com ano de fabricação a partir de 2007. 

 

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA 
A quilometragem de cada rota é obtida multiplicando-se a extensão de cada rota pelo respectivo 

número de viagens programadas. A esse resultado deverá ser acrescida a quilometragem percorrida entre o 

local de repouso do motorista e o ponto inicial/final da linha (quilometragem morta ou ociosa), a qual 

chega até 20% dependendo da extensão da linha, não ultrapassando 10 km.  

O acréscimo é necessário para atender a realidade da Zona Rural de Capitão Enéas, entendendo que 

às vezes o local onde o veículo pernoita é distante do ponto onde é embarcado o primeiro aluno. 

 
VEÍCULOS 

Tomando por base a classificação em face aos tipos de veículos, são utilizados em Capitão Enéas 

VAN 1, VAN 2, MICRO-ÔNIBUS e ÔNIBUS. Por apresentarem características distintas, especialmente no 

que se refere ao preço de aquisição, vida útil, valor residual e parâmetros de consumo, esses veículos têm 

diferentes custos de operação, o que exige planilha distinta no cálculo dos respectivos itens. 
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O custo do tacógrafo está incorporado ao preço do veículo sendo depreciado e remunerado da 

mesma forma. 

 
COEFICIENTES DE CONSUMO 

Nem todos os insumos tiveram como coeficiente de consumo a média do intervalo recomendado 
pelo GEIPOT, em razão da adequação para a realidade da Zona Rural do Município de Capitão Enéas. 
 
VALORES DOS INSUMOS 

Os valores de todos os insumos utilizados na Planilha foram fornecidos pela Secretaria de Educação 

de Capitão Enéas. 

 
PARÂMETROS DE CONSUMO E VALORES DOS INSUMOS 

No presente cálculo foram utilizados os seguintes parâmetros: 

Veículo: Os valores utilizados referem-se aos preços unitários da Tabela FIPE 2021 emitida em dezembro 

de 2021. 

Combustível: Com base em consulta à Tabela da ANP no dia 04 de dezembro de 2021, obtivemos o preço 

médio do óleo diesel e da gasolina, estabelecendo aqui os consumos mínimos por veículo, conforme segue: 

a. Ônibus: 3,3 km/l de combustível (diesel); 

b. Micro Ônibus:06 km/l de combustível (diesel); 

c. Van 2: 08 km/l de combustível (diesel); 

d. Van 1: 08 Km/l de combustível (gasolina).  

O combustível é o componente com maior participação no custo final da tarifa. Para a composição 

do custo com combustível em Capitão Enéas, a Secretaria Municipal de Educação realizou coletas de 

preços de gasolina comum e diesel comum de acordo com o demonstrado na Tabela ANP em março de 

2022 (no município mais próximo, ou seja, Montes Claros).  

Rodagem: Para os cálculos de custo com pneus foram consideradas as respectivas vidas úteis de acordo 

com os tipos de pneu utilizados pelo veículo. Conforme a metodologia adotada “para cada categoria deve-

se adotar um único tipo de pneu”, conforme tabela abaixo: 

 

Tipo de Veículo Pneu adotado 
MICRO 215 x 75R x 17,5 
ONIBUS 295 x 80R x 22,5 
VAN 1 185/R14 
VAN 2 

 
185/R14 

 

SALÁRIOS 

Segundo o GEIPOT, os salários do motorista deve ser aquele praticado no período de vigência da 

planilha conforme indicado pelo Sindicato da Categoria.  

Consideram-se como encargos sociais, o conjunto de despesas decorrentes de legislação trabalhista 

e previdenciária. Tendo em vista a natureza contínua dos serviços, dentro dos termos contratados, serão 

considerados os encargos para os empregados mensalistas. Para tanto, os encargos serão identificados e 

agrupados de forma que permita a sua composição e cálculo, conforme os recolhimentos legais incidentes 

sobre a folha de pagamento, abonos legais, indenizações rescisórias e aqueles decorrentes de 

aprovisionamento para cobertura de dias não trabalhados. 

O Grupo A engloba os encargos sociais básicos correspondentes àqueles que, por lei, incidem 

diretamente sobre a folha de pagamento e, consequentemente, recaem sobre os salários pagos aos 
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empregados do setor/segmento/ramo de atividade. Este grupo engloba os seguintes encargos: INSS, 

FGTS, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, salário-educação e seguro de acidente de trabalho. 

O grupo B engloba os encargos oriundos da necessidade de reposição de mão de obra diretamente 

envolvida com a prestação de serviços na ocorrência de falta/ausência de elemento integrante da equipe em 

dias produtivos específicos de cada setor ou ramo de atividade, que são garantidos por lei (CLT, 

Constituição Federal/88) e por acordos/dissídios/convenções coletivas de trabalho. Neste rol, encontram-

se as férias anuais, licença paternidade, faltas justificadas / abonadas, faltas legais, auxílio acidente de 

trabalho e aviso prévio trabalhado. 

Para a composição e cálculo dos percentuais de encargos constantes do grupo B tomar-se-á, como 

base, o número de dias produtivos no ano dentro das especificidades de cada tipo de jornada de trabalho. 

O grupo C corresponde aos percentuais de reincidência do grupo A sobre o grupo B.  

 

TRIBUTOS 

Todos os tributos (impostos, contribuições e taxas) que incidem sobre a receita operacional dos 

permissionários devem ser incluídos na planilha de custos. Os valores e alíquotas adotados neste cálculo 

tarifário são os praticados em Capitão Enéas. 

 
DOS CÁLCULOS TARIFÁRIOS 

O custo total ou operacional corresponde à soma dos custos variáveis com os custos fixos. 

 

CUSTOS VARIÁVEIS: 

Representam a parcela do custo operacional que mantém relação direta com a quilometragem 

percorrida. Assim, sua incidência só ocorre quando o veículo está em operação. Esse custo, expresso em 

unidade monetária por quilômetro (R$/km), é constituído pelas despesas com os seguintes insumos: 

• Combustível; 

• Lubrificante; 

• Rodagem; 

• Manutenção (Peças e acessórios). 

•  

CUSTOS FIXOS: 

São as parcelas do custo operacional que não se alteram em função da quilometragem percorrida. Os 

gastos com os insumos que compõem esses custos ocorrem mesmo quando os veículos não estão 

operando. Expressos em unidade monetária por veículo por mês (R$/veículo x mês), para seus cálculos são 

considerados os seguintes itens: 

• Depreciação do veículo; 

• Remuneração do investimento; 

• Salários e Encargos do Motorista e do Monitor 

• Seguros 

• Despesas administrativas 

• DPVAT (seguro obrigatório); 

• IPVA (imposto); 

• Taxa de licenciamento do veículo; 

• Taxa da Secretaria de Fazenda; 

• Taxa de Vistoria. 
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COMPONENTES E PREÇOS UNITÁRIOS DA PLANILHA PROPOSTA - CUSTO 
VARIÁVEL 
 
CUSTO COM COMBUSTÍVEL 

De acordo com as instruções do GEIPOT, “o custo do combustível por quilômetro é obtido pela 

multiplicação do preço do litro do combustível pelo coeficiente de consumo específico de cada tipo de 

veículo”.  

Os coeficientes de consumo adotados foram apurados em testes desenvolvidos pela equipe 

responsável pela Avaliação do Sistema no ano de 2020, o coeficiente adotado tem como parâmetros o 

consumo médio registrado nas estradas rurais de Capitão Enéas. Em razão das características e 

peculiaridades do itinerário de nossas linhas (tipo de piso, grande quantidade de aclives e declives das 

estradas da Zona Rural do Município de Capitão Enéas), ficou constatado um maior consumo de 

combustível por Km, sendo adotados os seguintes coeficientes: 

Tipo de Veículo VAN 1 VAN 2  MICRO ONIBUS 

Coeficiente básico de consumo de combustível (litros/km) 
Preço Médio do Litro de combustível 
Custo por km rodado 

 
8,00 
 
7,996 
0,9995 

 
8,00 
 
6,999 
0,874875 

 

 
6,00 
 
6,999 
1,1665 

 
3,30 
 
6,999 
2,120909 

Considerando que o item combustível faz parte do custo variável, razão pela qual “sua incidência só ocorre 

quando o veículo está em operação”, o coeficiente de consumo deste item é calculado em razão da 

quilometragem de cada linha. 

 

CUSTO COM LUBRIFICANTES 

Os coeficientes de consumo foram calculados conforme tabela de manutenções periódicas, 

fornecida pelos fabricantes de veículos. 

Tipo de Veículo VAN 1 VAN 2  MICRO ONIBUS 

Periodicidade da Troca (km) 10.000 10.000  10.000 15.000 

Litros  3,50 3,50  6,00 14,00 

Coeficiente básico de consumo de óleos e lubrificantes 0,000350 0,000350  0,000600 0,001400 

Preço médio do litro de óleo/lubrificante (R$/litro). 44,00 44,00  62,66  70,66  

Custo por Km rodado 0,00646  0,00356  0,01025 0,03760  0,09892  
 

CUSTO COM RODAGEM 

Para os cálculos de custo com pneus foram consideradas as respectivas vidas úteis de acordo com os tipos 

de pneu utilizados pelos veículos: 

a) Ônibus 28 passageiros: 90.000 km a média da vida útil de um pneu novo e 2 recapagens a cada 

45.000 km, sendo, portanto, 180.000 km a vida útil total. Quanto à câmara de ar e o protetor, suas vidas 

úteis foram estimadas em 90.000 km. 

b) Micro-ônibus: 20 passageiros: 70.000 km a média da vida útil de um pneu novo e 2 recapagens a 

cada 30.000 km, sendo, portanto, 130.000 km a vida útil total. 

c) Van: 45.000 km a média da vida útil de um pneu novo. 

 
onde: 

T = custo por km dos pneus; 
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Pn = custo de aquisição dos pneus; 

Re = custo de recapagem; 

Ca = custo de câmara de ar; 

Pr = custo dos protetores; 

n = número de pneus de cada tipo de veículo. 

k = vida útil total dos pneus em quilômetros 

 

 
Custo de Rodagem  

VAN 1 VAN 2  MICRO ONIBUS 

Vida Útil Estimada (considerando recapagens) 45.000 45.000  130.000 180.000 

Número de Rodas 4 4  6           6 

Preço médio do pneu (R$/pneu). 421,14  421,14    685,24   1.784,50  

Preço médio da câmara (R$/câmara x 2 câmaras de ar). -  -   -  - 

Preço médio do protetor (R$/Protetor x 2 protetores). -  -    -   -  
Preço médio de recapagem (R$/pneu x 2 recapagens 
permitidas).  -  -    -   -  

Custo Total de Rodagem ($/km)  0,04679   0,04679   0,03690  0,06940  
 

Aplicando-se a formula, obtemos: 

Para todos os veículos consideramos somente pneus radiais (sem câmara e sem recapagem). 

A determinação do consumo dos componentes é baseada na vida útil do pneu, expressa em 

quilômetros, que inclui a sua primeira vida e a vida das recapagens. 

A vida útil média em relação ao intervalo de confiança recomendado pelo GEIPOT é (105.000 

Km), considerando as características das nossas estradas, por entender um maior desgaste dos pneus, foi 

adotado uma vida útil de 90.000 Km, . 

A obtenção do custo deste item decorreu da “multiplicação do seu preço unitário pela quantidade 

de pneus utilizada pelo veículo”, observando-se que veículos tipo ônibus utilizam seis pneus (GEIPOT). 

 

CUSTO COM MANUTENÇÃO  

PEÇAS 

Para efeito de cálculo admitiram-se os critérios a seguir: 

a) Ônibus: 1% do valor do veículo a cada 10.000 km; 

b) Micro-ônibus / Van: 1% do valor do veículo a cada 5.000 km; 

 

 
onde: 

Mp = custo por quilômetro resultante da substituição de peças e materiais de consumo 

Pa = valor de aquisição do veículo 

km = quilometragem média de acordo com o tipo de veículo 

 

Serviços: 

Trata-se dos custos relativos à mão de obra de oficina não inclusos no BDI, tendo em 

vista sua implicação direta na manutenção. Para o cálculo, foi considerada uma equipe 

composta por mecânico de oficina e um ajudante, com uma remuneração total (salário 

+ benefícios + encargos) e fator de utilização desta equipe de 0,23 a cada 10.000 km. 
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onde: 

So = Custo por quilômetro 

Mo = Salário/ Benefícios e Encargos Sociais da equipe 

Fut = Fator de utilização = 0,23/10000 

 

Custo de Manutenção VAN 1 VAN 2  MICRO ONIBUS 

Custo de veículo zero km- Média Ponderada de similares (R$): 41.700,00  71.820,00    175.110,00   211.568,90  

Km médio 5.000 5.000  10.000     10.000 

Custo por Km (substituição de peças e assessórios) 0,083400 0,143640  0,175110 0,156670 

Custo por km referente a serviços (mecânico e ajudante) 0,079569 0,079569  0,079569 0,079569 

Custo Total de Manutenção  0,16297   0,22321   0,21790  0,23624 
 

CUSTO FIXO 

De acordo com as instruções do GEIPOT, obtém-se a despesa mensal correspondente ao custo 

fixo, somando as parcelas relativas à depreciação, a remuneração do capital e as despesas. Obtém-se o custo 

fixo por quilômetro, dividindo-se a despesa mensal correspondente ao Custo Fixo pela quilometragem 

mensal programada. 

 

DEPRECIAÇÃO 

A depreciação é a redução do valor de um bem durável, resultante do desgaste pelo uso ou 

obsolescência tecnológica. 

Para efeito do cálculo, são considerados três fatores: 

• vida economicamente útil (anos); 

• valor residual do veículo (%); e 

• método de cálculo. 

De acordo com a metodologia adotada, vida economicamente útil (anos) é “o período em que a 

utilização do veículo é mais vantajosa do que sua substituição por um bem novo equivalente”, sendo o valor 

residual do veículo (%), “o preço de mercado que o veículo alcança ao final de sua vida útil”, para este 

cálculo foi utilizado 10 % do preço de um veículo novo sem rodagem. 

Para estabelecer o índice de coeficiente de consumo deste item, foi adotado para a depreciação do 

veículo, o Método de Cole (ou Método da Soma dos Dígitos Decrescentes), por representar mais fielmente 

a desvalorização do veículo. 

  

DESPESAS COM PESSOAL 

Para este componente o salário do motorista nos foi informado pela Secretaria Municipal de 

Educação com base na última convenção da classe sindical de motorista de Montes Claros (SINDINOR), 

somado ao salário praticado pela Prefeitura Municipal de Capitão Enéas e dividido por dois. 

Custos com Pessoal VAN 1 VAN 2  MICRO ONIBUS 

Salários      

Motorista 1.894,45 1.929,44  2.812,60 2.812,60 

      

Total de Salários 1.894,45 1.929,44  2.812,60 2.812,60 

Encargos Sociais      

GRUPO A       
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A
1 INSS  20,00% 598,89 605,89  782,52 782,52 

A
2 SENAT 1,00% 29,94 30,29  39,13 39,13 

A
3 INCRA  0,00%      

A
4 FGTS  8,00% 239,56 242,36  313,01 313,01 

A
5 Seguro Acidente de Trabalho/SAT  2,00% 59,89 60,59  78,25 78,25 

A
6 Salário Educação  1,00% 29,94 30,29  39,13 39,13 

A
7 SEBRAE  0,00%      

   Total Grupo A  32,00% 958,22 969,42  1,252,03 1.252,03 

GRUPO B – Tempo Não Trabalhado I       
B
1 Férias  11,11% 332,72 336,60  434,73 434,73 

B
2 13º Salário  8,33% 249,54 252,45  326,05 326,05 

     Total Grupo B' 19,44% 582,25 589,06  760,78 760,78 

GRUPO C       

D
1 

Incidência dos Encargos do Grupo “A” sobre os itens do 
Grupo “B” 6,22% 186,32 188,50  243,45 243,45 

   Total Grupo C 6,22% 186,32 188,50  243,45 243,45 

Total dos Encargos Sociais 
 

57,67% 1.726,80 1.746,98  2.256,27 2.256,27 

 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Este item diz respeito aos custos referentes a: 

• Seguro Obrigatório – DPVAT  

O valor referente a seguro obrigatório é o mesmo para todos os veículos, consideramos 12 meses de 

operação. O valor do DPVAT é conforme tabela vigente do SEF-MG. 

• Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 

O valor referente ao IPVA é o valor da tabela da SEF/MG (Secretaria de Estado de Fazenda de Minas 

Gerais), de acordo com o tipo de veículo. 

• Taxa de Renovação de Licenciamento Anual de Veículo  

Valor previsto pela SEF/MG (Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais). 

• Taxa de Vistoria MCTRANS/DETRAN 

São consideradas 2 (duas) vistorias ano. 

 

TRIBUTOS 

Segundo a metodologia adotada, todos os tributos (impostos, contribuições e taxas) que incidem 

sobre a receita operacional das empresas operadoras devem ser incluídos na planilha de custos. 

 

REMUNERAÇÃO DO CAPITAL 

 De acordo com as instruções do GEIPOT, para o cálculo da remuneração do capital imobilizado 

em veículos, adota-se a taxa de 12% ao ano. 

Na composição deste custo foi utilizada a mesma metodologia do item anterior, ou seja, o Método 

de Cole. Ressalte-se que esta é uma metodologia consagrada a nível nacional, sendo utilizada amplamente 

pelos órgãos gerenciadores de transportes. 
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Para calcular o valor da remuneração anual do capital imobilizado em veículos, de acordo com a 

metodologia adotada, aplicou-se a taxa de remuneração de 12% sobre a média dos preços de um veículo 

novo, deduzindo-se a parcela já depreciada.  

A remuneração mensal para os veículos é obtida multiplicando-se o coeficiente de remuneração 

anual pelo preço do respectivo veículo novo. 

Para o cálculo da vida útil dos veículos, para fins de remuneração, considera-se a adoção de uma 

vida útil de 10 anos para a VAN 1, VAN 2 e de 15 anos para Micro e ônibus. 

 

CÁLCULO FINAL DA TARIFA 

O cálculo final da planilha é realizado individualmente para cada itinerário, de acordo com a 

quilometragem de cada linha, ano e tipo dos veículos, conforme determinado pela Secretaria de Educação 

Municipal. 

 

 

Capitão Enéas- MG, 10 de junho de 2022. 

 

 

 
Gislane Salomão Bernardes 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO II 
(MODELO) 

 
CREDENCIAMENTO 

 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da empresa), com sede (endereço completo 
da matriz), inscrita no CNPJ sob o n° ............................ e Inscrição Estadual sob o n° ..........................., 
representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) d(os) outragante(s)) Sr(a) ......................................., 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n°........................ e CPF n° ......................,nomeia(m) e constitui(em) 
seu bastante procurador(a) o(a) Sr(a) ....................................., portador(a) da cédula de Identidade RG n° 
......................... e CPF n° ........................, a quem confere(irmos) amplos poderes para representar a (razão 
Social da Empresa) perante à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS/MG, no que se 
referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL n° ___/___, com poderes para tomar qualquer decisão 
durante todas as fase do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE 
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas 
na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), 
negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final 
da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao 
final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela PREGOEIRA, 
enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 
 

Local e data. 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

(firma reconhecida como pessoa jurídica) 
 
 

Observações: - se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar 
acompanhado do ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a 
legitimidade do outorgante; 
- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa jurídica (empresa licitante), fica dispensada 
a apresentação do ato constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do 
signatário. 
- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de pessoa 
física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o outorgante não faça mais parte 
da sociedade, a empresa será inabilitada na fase de “Habilitação”. 
- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a procuração 
(pública ou particular) ou o documento de credenciamento (Anexo II), a falta de qualquer uma delas 
invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa inabilitada na fase de “Habilitação”. 
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ANEXO III 
(MODELO  ) 

 
 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO 
VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002) 

 
 

A empresa/profissional _______________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº_______________________, sediada __________________________, DECLARA, que cumpre 
plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, 
da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2022, estando 
ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento. 
 
 

Local e data. 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal. 

 
 

 
 
OBS.: 
- ESTE DOCUMENTO, TAMBÉM, DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 
CREDENCIAMENTO, OU SEJA, FORA DOS ENVELOPES. 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADA 
 
 
 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as penas da 
Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei e 
que cumpre os requisitos legais para qualificação como:  
 
( ) Microempresa, ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no art. 3º da Lei 
Complementar n.º 123/2006;  
( ) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário anterior, 
receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 
2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.  
 
(Assinalar a condição da empresa) 
 
( ) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o 
prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93.  
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 
 
 

_________________________ , _________ de _______________ de 2022. 
 
 

________________________________________________ 
(assinatura do representante legal) 
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ANEXO V 
(MODELO) 

 
 
 

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, 
INCISO XXXIII, DA CF. 

 
 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº______________________, 
sediada ___________________________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) 
______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________ SSP/____ e CPF nº 
______________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, 
acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis). 
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 
 

 
Local e data. 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
 
 

 
 
OBS.: 
- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 2 – 
DOCUMENTAÇÃO. 
- OBSERVAÇÃO: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA. 
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ANEXO VI 
(MODELO)  

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 30, III DA LEI Nº 8.666/93 
(em papel timbrado da licitante) 

 
 

A empresa/licitante ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_______________________, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 30, III da Lei nº 
8.666/93, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2022 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS 
/MG que: 
 
- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos conhecimento de todas 
as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados; 
 
- Não nos encontramos declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; 
 
- Inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação. 
 

Local e data. 
 
 

____________________________________________ 
(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OBS: 
- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA EM PAPEL TIMBRADO DA 
EMPRESA; 
- ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 2 – 
DOCUMENTAÇÃO. 

mailto:licitacaocapitaoeneas@gmail.com
https://capitaoeneas.mg.gov.br/
https://capitaoeneas.mg.gov.br/


    

Pág. - 42 

email: licitacaocapitaoeneas@gmail.com  

site: https://capitaoeneas.mg.gov.br 

Departamento de Licitações e Contratos 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS 

Avenida Alencastro Guimarães, 406 – Centro 

CEP 39.472-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS 

FONE/FAX: (38) 3235-1001         

  
          
 
 

site: https://capitaoeneas.mg.gov.br 

 

 
 
 
 
 

 
ANEXO VII  

 
FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 069/2022 
 
RAZÃO SOCIAL PROPONENTE:  
CNPJ:  
Endereço:  
CEP:  
Fone:  
e-mail:  
Representante legal:  
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
- EPP OU EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
RURAL DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS – MG. 
 
 
ITEM 

 

DESCRIÇÃO DA ROTA 

 
QTDE 

KM’S TOTAIS 
(ANO) 

VLR. 
UND KM 

VALOR 
TOTAL KM 

01 CONFORME ANEXO I 
 

  
 

 
 
Validade da Proposta: ................................................... (no mínimo 60 (sessenta) dias, art. 64, § 3º, 
da Lei Federal nº. 8.666/93). 
 
Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas 
no Edital e Anexo I e que estão inclusos todos os encargos e impostos, tais como despesas com 
motorista, combustível, manutenção e conservação dos carros, encargos trabalhistas dentre outros, 
que decoram do presente contrato. 
 

 
_______________________, ____ de _______________ de 2022. 

 
_______________________________ 

Carimbo da empresa / Assinatura do responsável 
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ANEXO VIII  
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 
 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº ____/2022 

 
 

Contrato de prestação de serviço de transporte escolar que entre si 
celebram a Prefeitura Municipal de Capitão Enéas – MG e 
______________________. 

 
São partes neste contrato, através de seus representantes ao final nomeados, como CONTRATANTE o 
MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS, entidade de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 
25.224.304/0001-63, com sede na Avenida Alencastro Guimarães, nº 406, Centro, Capitão Enéas /MG, 
aqui representado pela Sr. Prefeito Municipal, REINALDO LANDULFO TEIXEIRA, doravante 
designado simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ........, cadastrada no CNPJ Nº 
____, com sede à ___, neste ato representado por seu procurador legal, Sr. ____, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº ............ residente e domiciliado à Rua ..........., na cidade de ............, Estado de ........., 
doravante designada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e avençado, e celebram, por força 
deste Instrumento, o presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei nº 8.666/1993, Lei 
10.520/2002, e no que consta do Procedimento Licitatório nº ____/2022, Pregão Presencial nº ____/2022, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Este contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS – MG, nos seguintes termos:  
 

ITEM/
ROTA 

 

DESCRIÇÃO DA ROTA 

 
 

UND 
QTDE 

KM’S TOTAIS 
(ANO) 

VLR. UND 
KM 

01 DESCREVER A ROTA CONFORME ANEXO I 
 

 
 

 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de 
Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do Processo 
Licitatório nº. 069/2022, na modalidade Pregão Presencial nº. 033/2022. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
2.1. Pelo fornecimento do objeto previsto na cláusula primeira deste Contrato, a CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA, a importância de R$ ____________(__________), por quilômetro rodado. 
2.2. Estima-se o valor global deste contrato em R$ ____________(___________), considerando o 
calendário escolar para o exercício de 2022. 
 
Parágrafo primeiro: Os preços contratados serão reajustados a cada 12 (doze) meses, em caso de 
prorrogação contratual, através do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços ao Consumidor da Fundação 
Getúlio Vargas). 
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Parágrafo segundo: O critério de reajustamento acima descrito, poderá ser modificado ou ainda 
substituído por outro sistema, desde que comprovada sua ineficiência, em comum acordo entre a Prefeitura 
Municipal São partes neste contrato, através de seus representantes ao final nomeados, como 
CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS, entidade de direito público, inscrito no CNPJ 
sob o nº 25.224.304/0001-63, com sede na Avenida Alencastro Guimarães, nº 406, Centro, Capitão Enéas 
/MG, aqui representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Reinaldo Landulfo Teixeira e a contratada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO E PAGAMENTO 
3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  
Ficha 543-06.01.01.12.361.0016.2040.3.3.39.00 
Ficha 544 –06.01.01.12.361.0016.2040.3.3.39.00 
Ficha 545- 06.01.01.12.361.0016.2040.3.3.39.00 
Ficha 546- 06.01.01.12.361.0016.2040.3.3.39.00  
3.2. O pagamento será efetuado até o décimo dia subsequente à prestação do serviço objeto deste Edital.  
3.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por 
parte da contratada, seja relativa à execução do objeto, seja quanto à documentação exigida para liberação 
dos pagamentos, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação 
financeira ou interrupção na prestação dos serviços. 
3.4. Os gastos com motoristas (e seus encargos sociais), combustível, lubrificantes, peças e toda 
manutenção do veículo para o bom desempenho do presente contrato é de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1. O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será o Órgão 
Municipal de Educação, através da Secretária Municipal e Secretaria Municipal de Transportes. 
4.2. O período para a prestação do serviço será de acordo com o estipulado no contrato, obedecido o 
calendário escolar. 
4.3. O licitante vencedor manterá a continuidade dos serviços mesmo que possa vir a ter danos ou 
problemas mecânicos no veículo, sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de CAPITÃO ENÉAS. 
4.4. A contratada não poderá transferir a responsabilidade pela execução do serviço. 
4.5. Caso o Município de CAPITÃO ENÉAS venha adquirir veículo próprio, tipo automóvel, será o 
contrato rescindido na forma da Lei 8.666/93. 
4.6. A contratada fica obrigada a prestar os serviços, quando solicitada através de Ordem de Serviço ou 
documento equivalente nas condições estabelecidas neste Edital, consoante especificações do Anexo I – 
Termo de Referência, que integra este independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA  
5.1. O contrato vigorará até 31/12/2022, iniciando-se a partir da assinatura, e sua execução será de acordo 
com o Calendário Escolar. 
 
Parágrafo Único - O presente contrato poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 
Federal nº. 8.666/93, e alterações. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
6.1. Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos 
previstos no art. 65, da Lei no 8.666/93. 
6.2. A recomposição de preços com vistas ao restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro somente 
se dará após o prazo da validade da proposta, que não deverá ser inferior à 60 (sessenta) dias, mediante 
apresentação de requerimento apresentando a planilha de composição de preços dos produtos, bem como 
documentos que comprovem satisfatoriamente a quebra do equilíbrio econômico financeiro do contrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA:  DAS PENALIDADES 
7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e prévia defesa, a 
aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93. 
7.1.1. Multa 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso ou paralisação dos serviços, calculado sobre o 
valor total do contrato até o limite de 6% (seis por cento) desse valor; 
7.1.2. Advertência por escrito; 
7.1.3. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Capitão Enéas 
s/MG pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002; 
7.1.4. Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal, para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurar os motivos da punição. 
7.2. Para efeito de aplicação da multa prevista no item 16.1.1, por atraso na entrega do objeto contratado o 
prazo será contado a partir do dia seguinte ao do recebimento da Ordem de Serviço ou do pedido de 
retomada dos serviços. 
7.3. Nenhum pagamento será processado a CONTRATADA, sem que antes esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 
7.4. O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE e 
que a CONTRATADA vier a fazer jus. 
7.5. A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e a partir da notificação terá o prazo de 05 
(cinco) dias para recolher a importância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado o 
direito de defesa de que trata o parágrafo 2º do artigo 87, da Lei º nº. 8666/93. 
7.5.1. Vencido o prazo acima, a multa será cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspenderá os 
pagamentos devidos à CONTRATADA, até que o valor correspondente à multa seja recolhido, não 
cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso. 
7.5.2. As penalidades serão aplicadas mediante procedimentos administrativos, garantindo o exercício de 
prévia e ampla defesa. 
7.5.3. Fica o contratado responsável pela locomoção dos alunos, quando o veículo apresentar problemas ou 
quebras no percurso e quando o mesmo não comparecer para efetuar o transporte, não providenciando o 
serviço a ser executado, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor correspondente do 
quilômetro rodado no dia, e persistindo os problemas, será imediatamente rescindido o contrato. 
7.5.4. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro do prazo estipulado pela Prefeitura 
Municipal de Capitão Enéas partir da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento. 
7.5.5. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
 
Parágrafo Único - Poderá a administração pública, rescindir o presente contrato unilateralmente, sem que 
seja devida qualquer indenização em favor do contratado, nos termos da Lei 8.666/93, não incidindo a 
multa prevista no “caput”. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO 
8.1. Este contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições previstas nos arts. 77 a 80 da Lei 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES 
9.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1.1 Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga: 
a) efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Terceira do presente instrumento, dentro do 
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas; 
b) designar um representante para fiscalizar a execução dos serviços, em conformidade com a proposta 
comercial e o ANEXO do Edital, em especial às condições de conservação do(s) veículo(s), oferecimento 
de caronas, cobrança de valores indevidos dos estudantes; 
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c) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da 
obrigação ora ajustada. 
 
9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.2.1. Para a execução dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a: 
a) Obedecer a todas as condições especificadas neste edital. O não atendimento a esta condição 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o licitante às penalidades previstas 
neste Edital. 
b) Fornecer à Prefeitura a competente nota fiscal discriminando cada item e seu respectivo valor, referente 
ao fornecimento efetuado, acompanhada das certidões do INSS e FGTS. 
c) Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, tais como fretes, com as 
pessoas envolvidas na execução dos serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício com a licitadora; 
d) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham 
causar ao patrimônio da Prefeitura ou a terceiros, quando da execução dos serviços, objeto deste 
instrumento; 
e) manter a continuidade dos serviços mesmo que possa vir a ter danos ou problemas mecânicos no 
veículo, sem qualquer ônus para a Contratante. 
f) Manter os preços ofertados durante o prazo da validade da proposta indicada na sua respectiva proposta 
comercial. 
g) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação. 
h) Eventualmente comprometerá a CONTRATADA a transportar os alunos em horário especial, se assim 
for determinado pela CONTRATANTE, em decorrência de feriados ou festividades cívicas, inclusive em 
viagens extras que se façam necessárias no Transporte Escolar. 
i) Deverá a CONTRATADA tratar com urbanidade e respeito todos os alunos passageiros, levando ao 
conhecimento da CONTRATANTE qualquer ato de indisciplina que por ventura venha a ocorrer no 
percurso, por parte dos alunos transportados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À 
PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELO CONTRATADO 
10.1 – Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente ao Pregão 
Presencial nº. ____/2022, bem como à proposta comercial do Contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
11.1. Para solução das questões decorrentes deste contrato as partes elegem o foro de Francisco Sá – MG, 
renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.  
    
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado em duas 
cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo:   
 
Capitão Enéas (MG),  ......... de .................................................. de   2022. 
 
________________________________                  _________________________________ 
CONTRATANTE                                                          CONTRATADO (A) 
Prefeitura Municipal de Capitão Enéas                       Empresa..................... 
REINALDO LANDULFO TEIXEIRA                   Rep. Legal: ............................................ 
                                                                          
TESTEMUNHAS: 1________________________________ 
                           RG. 
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                         2________________________________ 
                           RG. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO IX 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022 
 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL POR E-MAIL / SITE 
 
 
Razão Social 
CNPJ n° 
Endereço: 
e-mail: 
Cidade: Estado: 
Telefone: Fax: 
Pessoa para contato: 
 
Recebemos, através do e-mail licitacaocapitaoeneas@gmail.com e / ou site 
https://capitaoeneas.mg.gov.br/licitacoes/nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação 
acima identificada. 
 
 
Local: ______________, _____, de _____________ de 2022. 
 
 
________________________________ 
Assinatura 
 
 
 
Senhor Licitante, 
 
 
Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Capitão Enéas e essa empresa, solicitamos de Vossa 
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitação por meio do Fone/Fax 
(38) 3235-1001, e-mail: licitacaocapitaoeneas@gmail.com, pelo sitio 
https://capitaoeneas.mg.gov.br/licitacoes/. 
 
A não remessa do presente recibo ao Departamento de Licitação implicará o não envio à Vossa Senhoria, 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório bem como quaisquer informações 
adicionais. 
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