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AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

A presente licitação tem por obJeto prmcipal a Contratação de empresa especiali=ada de 
Prestação de Serviços e locação de Veiculas de Transporte Escolar de alunos da rede mumcipal 
de Ensmo Fundamental. veiculas com capacidade mímma de 12 passage1ros e motorista 
habilitado para o transporte de alunos do perímetro da =ona rural do Municímo de Mmduri -
.\IG . tudo em conformidade com o número de alunos de cada Imita. conforme a necess1dade de 
cada localidade nos veículos respecllvos e apropnados. de modo a atender horários 
estabelec1dos oelo calendário escolar de 2015. 

~-Finalidade--=:=====:::::=::::::====:=:===========:::::::= 

f.' tontrataçio de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Tcrccrizado'> 
Temporários c com Locação de Veículos para o Transporte de Alunos do Ensino 
fundamental da Zona Rural do ~lunicípio de \lioduri - \fG no Exercício de 201S , tem 
como finalidade de oferecer a todos os Alunos do nosso \luoicípio o accs!lo até a Escola 
\tuoicipal. 

---Valor Estimado--
R$ 50.000,00 

-------Setor de Serviço--------
Sec. Municipal de Educação 

-------Recursos Orçamentários--------------------------------------------------------

2.03.01.12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 it 
' --ÇJ:gãos, Unidades, Funcionais, Programáti~s Categorias E. 

Data .................. : 04/02/2015 Geb~n d Maciel o~n e • 
odor CPF 263.411 .... 1·15 

V<\.·,.c 061 241/C> 1 Tesoureiro 
Carimbo e Assinatura....... . 63S.563.406- IS 

Informada a Existência de Recursos Orçamentários, Autorizo a Licitação. Aute-se. 

Município de Minduri - MG, em 04 de fevereiro de 2015. 

'd./~ ~-
José Ronaldo da Silva 

indu ri- MG 

' 

José Ronofcln do Silve 
Prefeito ~"'" ' pof 
CPF: 413.9'2. >26-34 

10: I.J·2 . .ül<>190 
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APROVAÇÃO DE INSTRUMENTO CONVOCA TÓRIO 

PARECER JURÍDICO 

RELATÓRIO 

Em atendimento ao Parigrafo l:nico do Artigo 38 da ~i 8.666193 e 
alterações posteriores, coosulta-me a Comissão Pennanente de Licitação e Equipe de Apoio do Pregão 
Presencial da Prefeitura Municipal de Minduri - MG , se a minuta do instrumento convocatório relativo ao 
~esso de Licitação de n• 009/2015 na modalidade de P~ão Presencial , que o governo municipal de 

Mmduri - MG pretende instaurar, para a Cot4•fttltt • Emg "rtrfr'tdl • Prrt'!CIO "' 
Strykos t "' Loctclo de Vllg!los "' TIWIIQOdl Elcolilr de III«JJS á lldl munic4DII do 
EtJMro f .... IMI., .ytlgllgl C01D CIIMCJdadt lfllnlnw Mr1 12 M' ptt'DI I mafPtfe'' 
hlblllfado cwa o trwJsqotfl ctt tiUIJOI do Pwtn""q • zoaa Rucll do llunklplo dtlfindurt-MG 
• tudo em eotrfomtldadt com o númtrp cte tiUIJOf de Clda llnlrt. coolptmt • lltC"'fádt • 
Cldl loCfll*dt nos nlcutos "'P'C"Y?' • lllfWirlldo• • modo """"' hocldOI 
Mtab 111 ldl I ptlo cãlf"rlo açoW. para atender a Secretaria Municipal de Educação d o 
Município de Mioduri - MG .DIIUIIlE D EXERCI:II ~ 21115, relaciOnado no Formulário de Propostas do Pregio 
Presencial o• 00412015, Locaçllo e Prestação de Serviços de acordo com as necessidades do Município de 
Minduri - MG , parte integrante do edital , se está em condições de ser aprovada. 

O Assessor Jurídico do Município de Minduri - MG • acompanhou a Minuta a ser examinada do 
respectivo Processo Licitatórío n• 009/2015. 

lido e examinado os autos passo a opinar. 

ou NDAMENTOS 

O objeto da Licitação e o valor orçado na requisição enquadram o certame no inciso 11, alínea 
·a· do artigo 23 da Lei 8.666/93 e regida pela Lei 10.520/2002, isto é, definem como Modalidade para 
a Licitação o Pregao Presenclai.Está portanto, correta a modalidade escolhida. 

Quanto ao texto, sob o aspecto jurídico, atende às finatidades a que se propõe, cumprindo às 
exigências do art 40, caput e incisos, da Lei das Licitações, estando correto o tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM ( LOTE ) para julgamento, considerando o objeto em Licitação. 

A documentação solicitada aos participantes está plenamente autorizada pela 
legislação regedora da matéria. No caso em estudo, por se tratar da modalidade escolhida • foi 
simplificada a documentação confonne previsto no§ 1° do art 32 do Estatuto das rJCitações sendo no 
entanto necessária a apresentação das Certidões do INSS e FGTS, obrigatórias por Leis específicas. 
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Como instrumento oontratual está definido o Contrato , Ordens de Compra e 
Prestação de Serviços perfeitamente autorizada pelo art 62, ·capur da lei já citada. 

Dessa maneira o texto do edital e seus anexos atendem às presccições da lei 
8.666/93 e regida pela lei 10.520/2002. 

CONCLUSÃO 

Como estão satisfeitos todos os aspectos legais, o instrumento convocatório , o 
Processo n• 009/2015, mereceu a minha aprovação, razão pela qual coloco a chancela deste serviço 
em todas as páginas do documento examinado. 

lembramos que. conforme previsto na lei 10.520 de 17/0712002, o prazo minimo 
serà e 08 ( Oito ) dias entre a divulgação do instrumento convocatório e o recebimento das propostas . 
que deverá ser respeitado, considerando-se a modalidade e o tipo de licitação adotado. 

Para finalizar alertamos que o certame deverá merecer a divulgação prevista art 22 § 
3° por se tratar de licitação na Modalidade Pregao Presencial. 

-. 
Este é o meu parecer. 

\ 
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE E DITAL 

PROCESSO DE LICITAÇÃO DE No 009/2015. 
PREGÃO PRESENCIAL DE No 004n 015. 

A Prefeitura Municipal de Minduri, Estado de Minas Gerais, juntamente com seu Pregoeiro e 
Equipe de Apoio do Pregão Presencial , no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na 
Lei Federal de o• 10.520i02,Decretos Municipais de números o• 1174/2015 e 1175/20 15 e 
subsidiariamente pela Lei Federal de n• 8.666/93 e suas alterações pelas Leis o• 8.883/94 e n• 9.648/98, 
toma público que fará reahzar a Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL para loc:açào de 
veículos e contratação de Transporte Escolar de Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental de 
Minduri - MG . 

OBJETO: Loc:açãoiContratação de Transporte escolar. 

PROPOSTA: O Recebimento dos Envelopes de Habilitação e de Proposta Comercial será até as 
14:00 horas do dia 13/02/2015 , sendo a sessão do Pregão Presencial no mesmo dia 13/02/2015 que 
acontecerá às 14:00 horas, tudo no Prédio Municipal da Prefeitura de Minduri - MG , situada à Rua 
Penha , o• 99 , Bairro Vila Vassalo , nesta cidade de Mioduri -MG. 

O texto integral do Edital està dispooivel a partir desta data na sede da Prefeitura Municipal de 
Mioduri- MG, junto a Equipe de Apoio do Pregão Presencial , dela fazendo parte os seus Anexos 

Outros esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto a Comissão Pennaoente de 
Licitação e Equipe de Apoio do Pregão Presencial e atra~és do Pregoeiro , sito à Rua Penha, o• 99, 
Bairro Vila Vassalo , na cidade de Mioduri, Estado de Minas Gerais ou pelo telefone (35) 3326.1219 , 

nos horários de 8:00 as 17:00 horas , de segunda /feira.. • 

Mi'""" ~ ./o. 041 ;;;reiro d< 2015. 

J, CJ. . 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 

PROCESSO LIC ITA TÓRIO N" 009/2015 
EDITAL DE PREGÃO N" 009/2015 

PROCEDIMENTO DE PREGÃO PRESENC IAL N• 004/2015 

LI. O PREGOE IRO da Prefeitura Municipal de Minduri-MG, designado por ato próprio do 
Executivo Municipal, comunica aos interessados do ramo pertinente que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCL<\L, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE autorizada nos 
autos do Processo Licitatório n.• 009/2015, adotando o critério de menor preço por lote , para 
a locação de Transporte Escolar de alunos da rede municipal de ensino fundamental de Minduri 
MG , tudo em conformidade com o número de alunos de cada linha, conforme a necessidade de 
cada localidade nos veículos respectivos e apropriados, de modo a atender horários estabelecidos 
pelo calendário escolar, tudo de acordo o Departamento Municipal de Educação da Prefeitura 
fv. .icipal de Minduri_MG, cuja Sessio Pública para o Recebimento das Propostas se dará 
no dia 13/02/2015 , às 14:00 horas, na Sala de Licitações desta Prefeitura de Minduri - MG , 
situada na Rua Penha, n° 99, Bairro Vila Vassalo, (Edificio sede da Prefeitura), em Minduri/MG. 
A licitação obedecerá às condições instituídas neste Edital e será regida pela Lei Federal de n• 
10.52012002 e pelos Decretos Municipais de números n• 117412015 e 117512015 e 
subsidiariamente pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações. 

I - DO OBJETO 

1.2. A presente licitação tem oor ob1eto prmc1eal a Contratação de empresa especiafl=ada de 
Prestacão de Serviços e locação de ~'eículos de Transporte Escolar de alunos da rede 
municipal de Ensino Fundamental. veículos com capacidade mímma de 12 passageiros e 
motonsta habilitado oara o transporte de alunos do perímetro da =ona rural do .\lunicípw 
de .\findun - .HG . tudo em conformidade com o número de alunos de cada linha. 
conforme a necessidade de cada localidade nos ~·eículos respectn:os e apropnados. de 
modo a atender horános estabelecidos pelo calendáno escolar de 2015. 

TI - DOS Q UANTITATIVOS 

2. 1. As especificações do objeto, constam dos lotes nos anexos que são partes integrantes 
deste EditaL 

2.2. As linhas indicadas nos lotes servem de referência, podendo o Município acresce-los ou 
suprimi-los nos termos da Lei Licitatória em conformidade com suas necessidades. 

' 
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ill- DAS CO!'Il>ICÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LIC ITAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados ( pessoa jurídica ) que a 
todas as eJÓgências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos. 

3.2. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em uma ou mais 
das seguintes situações: 

a) que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão públíco federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal; 

b) estejam sob regime de concordata ou falência; 

3.2.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, 
sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

3.3. Poderão participar quaisquer empresas interessadas que estiverem cadastradas no 
Sistema de Cadastramento de Fornecedores - CRC da Prefeitura Municipal de Minduri -MG, 
sendo que a regularidade das empresas cadastradas serão confirmadas por meio de consulta "ON
LINE", no momento oportuno da licitação. 

3.4. As empresas interessadas em participarem da presente licitação que não se encontram 
cadastradas no CRC da Prefeitura Municipal de Minduri- MG, deverão apresentar os documentos 
relacionados no item 7.1 do edital, observando-se os respectivos prazos de validade. Já aquelas 
cadastradas no CRC, além da consulta prevista no item 2.3, ficam obrigadas a apresentar o(s) 
documento(s) relacionado(s) na(s) alínea(s) "d" do item 8.1. e "a" do item 8.3. 

3.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (exceto por fac-símile) autenticada por meio de cartório competente, 
ou publicação em órgão da impressa oficial, ou ainda por cópia, desde que acompanhada do 
original para conferência e autenticação pela Divisão de Licitação ou pelo Pregoeiro ou a quem o 
mesmo designar da Equipe de Apoio. 

3.6. O representante legal deverá apresentar-se ao pregoeiro, na data, hora e local 
estipulados neste instrumento convocatório munido dos seguintes documentos: 

a) Procuração Específica 
b) Envelope n°l - Proposta de Preços e Especificações Técnicas, se for o caso. 
c) Envelope n~ - Documentos Habilitatórios 

' 
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IV - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES Fts..:...oo-:J ~ 
-~~E> f.) --.,,1 

4.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente. 

4.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de mandato, 
com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas 
e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do 
proponente. 

4.3. No caso de credenciamento por instrumento particular de mandato, com firma 
re ahecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada 
cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, registro de fmna individual, no qual 
sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

4.4. O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo IV. 

4.5. O credenciado deverá apresentar, ainda, Declaração de que sua representada encontra
se em situação regular perante a Fazenda Nacional, Seguridade Social e o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço. O documento de declaração deverá obedecer ao modelo do Anexo ill. 

4.6. OS DOCUMENTOS DE QUE TRATAM OS ITENS 4.1. 4.2. 4.3 E 4.5. DEVERÃO 
SER APRESENTADOS ANTES DO INÍCIO DO CERTAME. FORA DOS ENVELOPES. 

V - DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E 
HABILITAÇÃO 

5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e 
documentação para habilitação será pública, dirigida por um pregoeiro e realizada de acordo com 
o que reza a Lei 10.520/2002, e Decretos Municipais de números 1174/2015 e 1175/2015 e 
subsidiariamente Lei Federal de n° 8.666/93 e suas alterações e em confonnidade com este edital e 
seus anexos. 

5.2. Na data e hora aprazadas, constantes do preâmbulo do presente edital, antes do início da 
sessão, o interessado ou seu representante legal deve · edenciar-se junto ao pregoeiro na forma 
dos itens 4.1 , 4.2, 4.3 e 4.5. 
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5.3. Aberta a sessão, os proponentes credenciados entregarão ao pregoeiro, em 
separados, a proposta de preços e especificações técnicas, se for o caso (ENVELOPE N° I) e a 
documentação de habilitação (ENVELOPE N° 2), momento em que dar-se-á inicio à fase de 
classificação com a abertura do ENVELOPE N° I. 

5.4. Após o pregoeiro declarar a abertura da sessão, não mais serão admitidos novos 
proponentes. 

5.5. No ato de encerramento da sessão serão devolvidos os envelopes de habilitação 
fechados e lacrados, das licitantes participantes e não vencedoras do certame, desde que não 
tenham sido interpostos recursos ou após manifestação expressa do desejo de não recorrer ou 
ainda após o julgamento dos mesmos. 

5.6. A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, 
desde que não cause dúvida quanto a seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo 
não será motivo para exclusão do procedimento licitatório. 

VI - DAS PROPOSTAS (E nvelope l ) 

6.1. As licitantes deverão apresentar envelope lacrado, tendo na frente os seguintes dizeres: 

A 
PREFEITURA M UNICIPAL DE MINDURI MG 
PREGÃO PRESEI\CIAL DE N• 004/2015 -
PROCESSO DE LIC ITAÇÃO DE N" 009/2015 
ABERTURA : 14:00 DO DIA 13/02/2015 
EWELOPE "1" - PROPOSTA DE PREÇOS 

6.2. As propostas, em envelope fechado, deverão ser digitadas, datilografadas ou impressas 
em formulário contínuo da empresa, ou na forma do modelo de proposta fornecido pela 
Prefeitura Municipal de Minduri-MG, redigidas em Linguagem clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, devidamente assinadas elou rubricadas em todas as folhas por quem de direito 
estando incluídas todas as despesas com fretes, impostos, embalagens, seguros e outras 
porventura existente. 

6.3. prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos 
a contar da data prevista para a abertura das propostaS; 
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6.4. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações n'lt.s~~!!Jl9Õ1~ 
estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas 
cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do proponente, não lhe cabendo, no caso de 
erro para mais e conseqüente desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro 
para menos, eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação. 

6.5. Solicita-se que os interessados façam constar em suas propostas a indicação da conta 
bancária (banco, agência e número da conta), bem como endereço eletrônico e o nome dos 
responsáveis, para fms de contatos futuros. 

Vll - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

. I. Analisadas as propostas serão desclassificadas as que: 

a) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital; 

b) apresentarem preços excessivos ou manifestadamente inexeqüíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado; 

c) apresentarem preços total ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero; 

(d) apresentarem proposta alternativa. 

7.2. Serão proclamados, pelo pregoeiro, os proponentes que apresentarem as Propostas 
de Menor Preço unitário por Lote, definido no objeto deste edital e seus anexos, e em seguida, 
as- ~opo~tas com preços até 10% superiores àquele, ou as propostas das 3 (três) melhores 
ofertas, conforme disposto no art. 8, incisos VI e VIl, do Regulamento da Licitação na 
Modalidade de Pregão; 

7.3. Aos proponentes proclamados conforme o item anterior será dada oportunidade para 
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, até a 
proclamação do vencedor; 

7.4. O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, 
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescente de valor; 

' 
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7.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, •IB!lill~"' 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela 
licitante, para efeito de ordenação das propostas; 

7.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformídade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

7. 7. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas definidas no 
objeto deste edital, exclusivamente pelo critério de Menor Preço por Item ; ou seja, menor preço 
unitário, por lote. 

7.8. Em seguida o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 
objeto definido neste edital e seus anexos e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

7.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento, pelo proponente que a tiver 
formulado, das condições habilitatórias: 

a)com base no Sistema de Cadastramento de Fornecedores - CRC e documentação 
complementar exigida no edital; 

b) no caso dos não cadastrados, da documentação exigida no edital. 

7.10. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o 
proponente vencedor, sendo a adjudicação do objeto definido neste edital efetuada por item ou por 
lote. 

7.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato 
convocatório, o pregoeiro examinará as ofertas subseqílentes, na ordem de classificação, até a 
apuração de urna proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor 
e - ·le adjudicado o objeto deste edital; 

7.12. Nas situações previstas nos subitens 6.6, 6.8 e 6.11 , o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

7.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, grupo de apoio e os proponentes presentes; 

7.14. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste edital e seus anexos, a proposta será desclassificada; 

\ 
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7.15. Em caso de divergência entre infonnações contidas em documentação~ 
proposta específica, prevalecerão as da proposta; 

7.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e 
seus anexos; 

7.17. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e, não havendo lances, o desempate 
se fará por sorteio. Será aplicado também no desempate o disposto na Lei do Simples. 

7.18. O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação; 

7.19. Caso exista algum fato que impeça a participação de alguma licitante, ou a mesma 
tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, esta será 
desclassificada do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

7.20. Quando a proponente vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura 
do contrato, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para tal, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos 
subitens 6. 11 e 6. 12; 

7.21 . Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será 
aplicada a regra estabelecida no sub item anterior. 

Vlll- DA BABILIT AÇÃO (Envelope 2) 

- Com vistas à habilitação na presente licitação as empresas deverão apresentar envelope 
lacrado contendo na frente os seguintes dizeres: 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINOURI-MG 
PREGÃO PRESENCIAL DE No 004/2015 
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE No 00912015 
ABERTURA : 14:00 HORAS DO DIA 13/0212015 
ENVELOPE "2"- DOCUMEJ\IOS DE HABlLITAÇÃO 

" 
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PESSOA JURÍDICA: 

8.1. O envelope "2" deverá conter os documentos a seguir relacionados: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato Constitutivo e Estatuto em vigor, devidamente registrados, em se tratando de 
sociedades por ações, acompanhado de documento indicando a eleição de seus atuais 
administradores; 

c) Contrato Social e respectiva inscrição na Junta Comercial do Estado, ou no Cartório de 
Registro de Pessoas Jurídicas no caso de sociedades por cotas, acompanhado de prova de 
di oria em exercicio; 

d) declaração em atendimento ao inciso V do Art. 27, da Lei n° 8.666/93 acrescido pela Lei n° 
9.854/99, conforme modelo apresentado no "Modelo nos anexos- Declaração de atendimento ao 
Art. 27, V da Lei n° 8.666/93 e alterações"; 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNP J; 

t) Prova de reguJaridade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais); 

g) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Munícipal, esta do local da sede 
solicitante; 

- , prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito - CND, 
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Sociai-JNSS; 

i) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS: 
Certidão de Regularidade de Situação- CRS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

J) Certidão negativa quanto à Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional; 

k) Certidão Negativa de Emprego de Menores: 

l) Certidão de débitos trabalhistas; 
\ 

( 
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m) Carteira de Habilitação do Profissional ( Motorista ) , documentos do 
comprovante do Curso realizado pelo motorista exigido para o transporte de alunos. 

8.2. Certificado de Registro Cadastral (CRC) no Município de Minduri - MG a apresentação do 
CRC (Certificado de Registro Cadastral), devidamente atualizado. 

8.3- Laudo de vistoria, emitido pelo DETRAN, comprovando estar o veículo nas condições 
exigidas em lei para o serviço de Transporte Escolar de Alunos. 

8.4- A documentação deverá: 

a) estar em nome da licitante; 
b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. 
) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. 

8.5- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital 
ou com irregularidades, serão íoabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 

LX -DOCUMENTOS DO VEÍCULO 

a)- CRV- Certificado de Registro de Veículo de Passageiros poderá estar em nome da 
empresa proponente ou e em nome de pessoa fisica de um dos sóc1os da empresa proponente. 

b)- Laudo de vistoria, emitido pelo DETRAN, comprovando estar o veículo de acordo com a 
legislação vigente para o serviço de Transporte Escolar de Alunos. 

O locumentos de habilitação do motorista e documentos do ( os) veiculo (os) da empresa 
participante deverão estar em pleno prazo de validade e deverão ser apresentados no ato da 
apresentação dos envelopes de Documentação e das propostas a serem abertas conforme 
previsto no dia, hora e Local constante neste Edital, ( do motorista ) que consistem em: 

a) Carteira Nacional de Rabiliuçio, Categoria D; 
b) Comprovante de inscriçio no ISS e no INSS como autônomo, no ramo da atividade 

de motorista. 
c) Curso de direção Defensiva, Curso de Transporte Coletivo, Curso de Primeiros 

Socorros. 
d) Folha corrida criminal expedida pelo Cartório da Comarca de CruzfliJI-MG ou da 

Comarca de origem do liciunte. 
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X- DA iMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

I 0. 1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

10.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na 
forma e nos prazos previstos na Lei Federal de n° 10.520 e demais legislação que rege a matéria e 
subsdiariamente a Lei Federal de n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, devendo ser entregue 
diretamente ao pregoeiro. 

I O. 1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

0.2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital. 
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

I 0.3. Dos atos do pregoeiro neste processo licitatório cabe recurso, sendo a manifestação da 
intenção de interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese das suas 
razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. 

I 0.4. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento. 

I 0.6. Se não reconsiderar sua decisão o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente 
informado, à consideração da autoridade superior competente, que proferirá decisão defmitiva 
ar - : da bomologação do procedimento. 

10.7. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada no Serviço de Protocolo 
desta Prefeitura, observado o disciplinamento do item 8.3. 

I 0.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Licitações e 
Acompanhamento de Contratos da Prefeitura Municipal de Minduri -MG. 

XI- DA ADJUDICAÇÃO 

11 .1. A adjudicação, em favor da licitante vencedora, será feita pelo pregoeiro no final da 
sessão e registrada em ata 
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Xll - DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1 A homologação, em favor da licitante adjudicada nesta licitação, será feita pelo 
Prefeito Municipa~ após recebimento do processo concluído pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio. 

Xlll - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS 

Os valores poderão ser reajustados de acordo com o índice oficial de inflação do Governo 
Federal e variação dos preços de combustíveis no mercado, sendo considerado justa-causa para 
rescisão imediata e sem aviso prévio o aumento abusivo de preços e ou a prestação de serviços em 
desacordo com as leis ou diferentes aos requisitos constantes no procedimento licitatório 

A quilometragem das linhas também poderão ser alteradas, com aumento e ou diminuição, 
tL de acordo com a necessidade do setor educacional e mediante justificativa, com base no 
interesse público, conveniência administrativa e plena funcionabilidade do setor. 

XIV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1 A despesa com a presente licitação correrá a conta da Dotação Orçamentária: 
consignada na proposta orçamentária do exercício de 2015, na rubrica: 

2.03.01 .12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361 .003.2.0026-339039. 

XV - CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1. Os serviços serão prestados de acordo com o calendário letivo do Município de 
Minduri - MG e através de viagens extras quando da necessidade, sempre em função do setor 
educacional, tudo de acordo com a necessidade e com todas as despesas incluídas, inclusive 
al .tecimento, manutenção e conservação do veículo, alimentação, hospedagem, fretes, encargos 
sociais e trabalhistas, dentre outros. 

XVI - DO PAGAMENTO 

16.1. Relatório mensal de cada linha , emitido e assinado pelo responsável da Secretaria 
Municipal de Educação de Minduri -MO , de acordo com o total de quilômetros dos veículos 
percorridos de cada empresa contratada e valores vencedores , com prazo de pagamento até 1 O 
(dez) dias, da apresentação da Nota Fiscal (se pessoa jurídica). 

16.2. A nota fiscaVfatura deverá constar o (s) número (s) da(s) ordem (ens) de fornecimento 
parcial (is) emitida pelo setor de compras desta prefe· 
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16.3. Sobre a fatura incidirão os tributos legalmente instituídos e multas que evt:nblai.JID.elnté 
vierem a ser aplicadas. Sendo a licitante vencedora isenta ou beneficiária de redução de alíquota 
de qualquer imposto, taxa ou de contribuição social ou ainda optante pelo SIMPLES, deverá 
apresentar junto com a fatura, cópia do comprovante respectivo. 

16.4. Somente após o cumprimento de todas as exigências acima será contado o prazo para 
a liberação do pagamento. 

16.5. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua apresentação, desde que devidamente regularizados. 

XVTI - DAS PENALIDADES 

17. 1. O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente sujeitará a 
Contratada à multa de mora calculada sobre o valor estimado do contrato, sem prejuízo das demais 
sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do art. 78, da Lei n° 8.666/93, que será aplicada na 
forma seguinte: 

a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2% sobre o valor estimativo do contrato. 

b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sobre o valor total estimativo do 
contrato sem prejuízo da rescisão unilateral por parte da Administração. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a 
Prefeitura Municipal de Minduri-MG poderá , garantida a prévia defesa da licitante vencedora no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civi~ as 
swintes sanções. 

a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações necessárias à 
regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos bens, a critério da administração da 
Prefeitura Municipal de Minduri-MG. 

b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre o valor 
estimado do contrato; 

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Minduri-MG, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

' 
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d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública eb<luaJlUO" 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 
forma da Le~ perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

17.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da Prefeitura 
Municipal de Minduri-MG , dentro do prazo de 03 (três) dias úteis após a respectiva notificação; 

17.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela cobrada ou 
descontada por ocasião do pagamento efetuado pela Prefeitura Municipal de Minduri-MG. 

COl.\'DIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

_ Os serviços consistem em transporte rodoviário por veículo próprio para transporte de 
pá <1geiros ( Alunos ) designados pela educação municipal, nos horários e itinerários 
preestabelecidos pelo Município. 

O serviços serão prestados ordinariamente nos dias úteis e finais de semana quando 
solicitado, tudo de acordo com o Departamento Municipal de Educação de Minduri - MG. 

O Transporte será efetuado através de requisições próprias do Departamento Municipal de 
Educação. 

Fica sob inteira responsabilidade do Contratado todas as despesas do referido transporte, 
desde a manutenção do veículo, abastecimento, seguros, taxas, etc. 

XVlll- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste 
edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 

18.2. Não será admitida a sub-contratação pela licitante vencedora na execução do objeto 
deste Edital. 

18.3. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou 
reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o principio da igualdade entre as licitantes. 

18.4. O Pregoeiro poderá, no interesse da Prefeitura Municipal de Minduri-MG, relevar 
omissões puramente formais nas propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não 
comprometam a lisura e o caráter competitivo da licita ã . 
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--18.5. As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas pela Prefeitura 
Municipal de Minduri-MG, nos casos de força maior, devidamente comprovados e para os quais 
não tenha dado causa a licitante vencedora. 

18.6. A ücitante não poderá negar a prestação dos serviços, por serem considerados de 
utilidade pública, sem prévia a acatada justificativa por escrito. A inadimplência na prestação dos 
serviços poderá provocar o cancelamento da Licitação e providências administrativas e judiciais. 

18.7. A licitante vencedora será convocada para receber a Ordem de Serviços por lote 
correspondente ao crédito referentes aos respectivos objetos desta licitação, ou a mesma será 
encaminhada por FAX, na forma do disposto no caput do art. 64 da Lei 8.666/93. 

18.8. A Prefeitura Municipal de Minduri-MG reserva-se o direito de revogar total ou 
parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anula-la por 
ilegalidade, de oficio ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da lei 8.666/93, 
não cabendo ás licitantes o direito de indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
art. 59 da citada lei. 

18.9. A Prefeitura Municipal de Minduri_MG reserva-se o direito de firmar e/ou gravar as 
sessões e utilizar este meio como prova. 

18.1 O. O Pregoeiro dirimirá as dúvidas que possam surgir em decorrência da interpretação 
deste Edital, desde que argüidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o início da 
Sessão de julgamento, no endereço: Rua Penha, D0 99 , Bairro Vila Vassalo Departamento de 
Licitações e Contratos, , ou pelo telefone (Oxx35) 3326.1219 no horário de 08:00 ás 17:00 h. Os 
casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro, de acordo com o que reza a Lei 
I '20/2002, Decretos Municipais de números 1174/2015 e 11 75/2015 e, subsidiariamente, a Lei 
8.666/93 e suas alterações. 

18.11. É competente o foro do Município de Cruzilia-MG para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da presente licitação. 
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PROCESSO LICITA TÓRIO W 00912015 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCiAL N° 0092015 

PROCEDJMENTO PREGÃO PRESENCIAL~ 004/2015 

ANEXO I 

TE RMO DE REFERÊNCJA 

OBJETO: A presente liCitação tem por obJeto principal a Contratação de empresa 
espec1ali=ada de Prestação de Sen·1cos e /ocacão de Veículos de Transporte Escolar de alunos 
da rede mumcwal de Ensmo Fw1damental. veículos com capac1dade mímma de 12 passageiros e 
motonsta hab1/itado para o transporte de alunos do perímetro da =ona rural do Mumcípio de 
.\findun - .\IG . tudo em confOrmidade com o número de alunos de cada linha. confOrme a 
necess1dade de cada loca!tdade nos veículos respectrvos e apropriados. de modo a atender 
!1... Jnos estabelecidos pelo calendáno escolar de 2015. 

PRAZO: De acordo com o CaJendário Letivo do Municipio de Minduri- MG em 2015. 

PAGAMENTO: Mensal, de acordo com o Relatório emitido constando o total de 
quilômetros rodados pelo veiculo da empresa vencedora/mês apresentado na Tesouraria da 
Prefeitura enviado e assinado pela Secretaria Municipal de Educaçlo de Minduri - MG. 

LOTE : Coqueiros 

! ~TE 001 
LINHA 001 

PREGÃOPORLOTESffERCURSOS 

LNHA COQFElROS com kilometragem (Percurso) diário de 118 Km dia 

COTAR PRECOS POR KM RODADO 
Veículo com capacidade mínima para transportar 12 ( doze ) alunos 
Ensino Fundamental 
Linha Diurna 
Linha em estrada de terra 
TOTAL DIA 118 Km , ida e volta (Manhã) , ida e volta ( Meio dia) e ida e volta ( 
Tarde) 
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' ' ~.;l0Uíl2111 

OBSERVAR OS CRITÉRIOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS PO 
QUILÔMETRO RODADO NO DECRETO J/7512015 DO EXECUTJV,"' fls~ 
PREÇOS ACIMA DO VALOR ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO D ~ ~ 

"' LICITANTE. _./ 

PREÇOS COTADOS SEM A FORMALIDADE EXIGIDA NESTE 
ANEXO ACARRETARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DO PROPONENTE. 

A EMPRESA LICITANTE INTERESSADA EM PARTICIPAR DESTE 
CERTAME PODERA APRESENTAR PROPOSTA EM UMA (01) OU MAIS 
LINHAS ( LOTES ) , DESDE QUE ÊSTA EMPRESA 
COMPROVADAMENTE POSSUA NO SEU QUADRO PATRIMONIAL A 
QUANTIDADE DE VEÍCULOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES, 
CADASTRADOS E MOTORISTAS HABILITADOS PARA O TRANSPORTE 
DE ALUNOS CONFORME OBJETO DESTE CERTAME E PARA O TOTAL 
CUMPRIMEN TO DE SUAS EXJGENCJAS LEGAIS DESTE EDITAL COM 
APRESENTAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO CONFORME ACIMA 
SOLJQTADO NO ATO DA ABERTURA DOS ENVEWPES DE 
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS , OBSERVANDO AINDA A 
CAPACIDADE MÍNIMA DE PASSAGEIROS EXIGIDA PARA CADA 
LINHA ( LOTE). 

DOCUMENTAÇÃO DO MOTORISTA E DO VEÍCULO NÃO 
PODERÃO ESTAR PENDENTES OU VENCIDOS NO ATO DA PROPOSTA 
FEITA PELA EMPRESA INTERESSA DA E TAMBÉM NO ATO DA 
ASSINATURA DO CONTRA TO. 

DETALHES NA MINUTA DO CONTRATO EM ANEXO. 

I 
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PROCESSO LICITA TÓRIO No 009/2015 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE 1\0 009/2015 

PROCEDIMENTO PREGÃO PRESENCI AL N• 004/2015 

ANEXOU 

(Papel timbrado da empresa) 

D ..... ...:LA RAÇÃO 

A empresa --------:-:--:---- - ..J CNPJ n° _____ _ 

~~--~-------~Jseiliada~----------~--~--~--~ 
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no Processo Licitatório n° 009/2015 e Pregão Presencial n• 004/2015 da Prefeitura 
Municipal de Minduri-MG, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local de data, 

(assinatura do representante legal da empresa) 

\ 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone· (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Mindun ·Estado de M"lnBS Gera1s- CNPJ 17.954 041J0001-10 



PROCESSO LICITA TÓRIO N° 009/2015 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL bE N° 00912015 

PROCEDIMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/20 15 

ANEXO lll 

CREDENCIAMENTO 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............ , portador(a) da Cédula de Identidade n° 
........................ e CPF sob n° ............................ , a participar da Licitação instaurada pela 
Prefeitura Municipal Minduri-MG , na modalidade PREGÃO PRESENCIAL DE no 
004/2015, supra-referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe 
poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
................................................................................. , bem como formular propostas, lances verbais 
e praticar todos os demais atos inerentes ao certame . 

............... , em .... de ......... de 2015. 

Diretor ou Representante Legal 

Rua Penha, 99 • Vola V ssalo- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37 447-000- MíncUi- Estado de Minas Geraos- CNPJ 17.954 04110001-10 
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PROCESSO LICITA TÓRIO No 009/2015 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE l'\0 009n015 

PROCEDIMENTO PREGÃO PRESENCIAL No 004nOIS 

ANEXO IV - Ml NUT A DE CONTRA TO 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

A PREFE ITURA MUNICIPAL DE MINDURI, Estado de Minas Gerais, Pessoa 
Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Penha, n° 99 -Bairro Vila Vassalo- na cidade de ,...,_ 
tv juri , Estado de Minas Gerais portador do CNPJ n° 17.954.041 /0001-10 neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Senhor JOSÉ RONALDO DA SILVA de ora em 
diante denominado simplesmente de MUNIC ÍPIO e de outro lado----------------------------
-------------------------doravante denominado simplesmente de CONTRATADO. 
de acordo com o Processo de Licitação de n° 009n015 na Modalidade Pregão Presencial de 
n° 004nOt5, celebram o presente contrato administrativo de Locação e de prestação de serviços 
de Transporte Escolar tudo em confonnidade com a legislação em vigor que rege os contratos 
administrativos , sob as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento pelo C ONTRATADO de 
Locação/Serviços de Transporte Escolar, na Linha:--------------------------; 

Os SER VICOS consistem no transporte rodoviário por veículo propno para 
transporte de passageiros ( Alunos ) designados pela educação nos hor'ctrios e itinerários 
preestabelecidos pelo MUNICÍPIO. 

Os SERVlCOS serão prestados ordinariamente nos dias úteis e finais de semana, 
de acordo com a necessidade dos serviços. 

CLAUSULA SEGUNDA- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O CONTRATADO executará os serviços prestados na Cláusula Primeira, da 
seguinte forma: 

' 

Rua Penha, 99- Vila Vas o- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37 447-000 • MlllCbi - Estado de Minas Gerais· CNPJ 17.954.04110001-10 
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A)- O transporte será efetuado através de requisições próprias da SN:;ret;ma 
Municipal de Educação de Minduri - MG . 

B)- Fica sob inteira e total responsabilidade do CONTRATADO todas as despesas 
do referido transporte, desde a manutenção do veículo, abastecimento, seguros, taxas, etc. 

CLAUSULA TERCEIRA- DO PRECO 

O MUNICÍPIO se obriga a pagar ao CONTRATADO mensalmente pelos 
SERVIÇOS prestados a importância de R$----------- (-----------------------)por k:m rodado. 

Correrão única e exclusivamente por conta do CONTRATADO as despesas 
decorrentes de encargos sociais e trabalhistas, prêmios de seguro, combustíveis, depreciação e 
d~aste dos veículos, tributos de quaisquer natureza e qualquer outra despesa direta ou 
ir: :etamente relacionada com a prestação dos SERVICOS. 

Os valores poderão ser reajustados de acordo com o índice oficial de inflação do 
Governo Federal e variação dos preços de combustíveis no mercado, sendo considerado justa
causa para rescisão imediata e sem aviso prévio o aumento abusivo de preços e ou a prestação de 
serviços em desacordo com as leis ou diferentes aos requisitos constantes no procedimento 
licitatório. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO. 

A)- Modificar o presente instrumento unilateralrnente, para melhor adequação às 
fmalidades de interesse público, respeitados o Direito do CONTRATADO. 

B)- Aplicar a legislação dos Contratos Administrativos na execução deste 
instrumento, como também resolver os casos omissos. 
~ 

C)- Fiscalizar a qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA QUINTA- DOS DIREITOS DO CONTRATADO 

A)- Cobrar por serviços realizados pelo MUNICÍPIO e que não constitua objeto 
deste instrumento, observado as normas de contratação pertinentes. 

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGACÕES DO MUNlCiPIO 

A)- Publicar o extrato do contrato. 

8 )- Efetuar o pagamento na forma estipulada neste instrumento. 

Rua Penha, 99- Vila V~ ~1219- Fax. (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- M1n<i.Jri- Estado de Mmas Gera1s- CNPJ 17.954.04110001-10 



C)- Rescindir o referido instrumento caso ocorra aumento abusivo de nre:i'!n<....atf' 
prestação de serviços em desacordo com a legislação . 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

A)- Manter durante toda a execução deste instrumento em compaul>ilidade com as 
obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

B)- Recolher todos os encargos trabalhistas, fiscais,comerciais resultantes da 
execução do presente instrumento, caso haja. 

CLÁUSl 'LA OITAVA- DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente instrumento será de ---- de ------------- de 2015 
a------ de---------- de 2015. 

CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES ESPECIAIS 

A)-Respeitar as normas de segurança administrativa e disciplinares instituídas pelo 
MUNICÍPIO, não se responsabilizando a reparar ou indenizar todo e qualquer prejuízo causado 
ao CO I\ IRA T ADO ou a terceiros em decorrência do referido contrato. 

Este instrumento administrativo poderá sofrer alterações e ou supressões em forma 
de Termos Aditivos que se fizerem necessários, em conformidade com o Artigo 65 da Lei 
Federal de n° 8.66693 e suas posteriores alterações. 

A rescisão poderá ser efetivada caso ocorra os motivos mencionados no Artigo 78 
~ Lei Federal de n° 8.666/93 e suas alterações, com comunicação por escrito e 

comprovadamente entregue no prazo mínimo de 10 (dez) dias .. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO E DAS CONDIÇÕES ESPEClAIS 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento em vigor do exercício de 2015. 
Dotação Orçamentária : 2.03.01 .12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

Utilizar veículos no mínimo de boa aparência, bom estado de conservação e de 
higiene, em perfeitas condições mecãnicaszelétri e provido de todos os equipamentos 
exigidos por disposição legal 

\ 

Rua Penha, 99- Vila vas2.) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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Os condutores serão responsáveis pela ordem interna nos veículos. 

Transportar somente passageiros ( Alunos) indicados pelo MUNICÍPIO. 

O CO NTRATADO se obriga somente em contratar motoristas devidamente 
habilitados para o transporte escolar em pauta, ficando ainda responsável por quaisquer danos 
que porventura possam ocorrer. 

CLÁUSU LA DÉCIMA PRIMEIRA- DA MULTA 

Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas neste instrumento, o 
MUNlCÍPIO poderá aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas no Artigo 87, da Lei 
F ~~ral n° 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas do descumprimento 
previsto no item anterior: 

0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total deste instrumento, para ambas as 
partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste instrumento. 

l 0% (dez por cento) sobre o valor total deste instrumento, no caso do 
CONTRATADO, injustificadamente desistir da prestação de serviços, ficando isento da multa 
somente se apresentar por escrito e no prazo de 30 (trinta) dias aviso de rescisão, devidamente 
acatado pelo MUNICÍPIO. 

20% (vinte por cento) sobre o valor total deste instrumento, no caso de atraso na 
r ~ <>tação de serviços superior a 30 (trinta) dias, sem apresentação de justificativa por escrito 
devidamente acatada pelo MUNICÍPIO, com o conseqüente cancelamento do mesmo. 

O recolhimento das multas acima deverá ser feito, através de guia própria, na 
Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a 
multa 

\ 

Rua Pema, 99- Vila Va -Fone (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Cruzilia - MG para as questões do 
presente instrumento ou mesmo de sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justos e contratados, fmnam as partes o presente instrumento 
em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas a tudo presentes, para que 
produza jurídicos e legais efeitos. 

Minduri , MG - ·--de - de 2015 

~~JJ~ · 
~sé R~naldo da Silva 
Municipal de Mmduri- MG 

Contratado 

TESTEMUNHAS 

\ 

Rua Penha 99 - Vila assalo- Fone· (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
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PROCESSO LICITA TÓRIO No 009/2015 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE No 009/2015 

PROCEDl.\tE~TO PRESENCIAL Y 004/2015 

ANEXO V 

"MODELO" 
ANEXO IV- Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei n° 8.666/93 e alterações". 

DECLARAÇÃO 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL DE No 004/2015. 
Empresa ................. ..................................................................... , inscrito no CNPJ n° 
...................................... ......... ,por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.................................................................................... ,portador(a) da Carteira de Identidade n° 
................................... , e do CPF n° ---
DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 
05/09/2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

(data} 

(representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

\ 

Rua Penha 99. Vila V Ssalo ·Fone (35) 3326-1219 ·Fax: (35) 3326-1444 
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FORMULAR/O DE PROPOSTA 

À Prefeitura Municipal de Minduri I MG 
Rua: Penha , n• 99- Bairro Vila Vassalo · Cidade de Minduri • MG 
Data e Hora: Abertura das Propostas as: 14:00 horas do dia 13.02.1015 
Recursos Orçamentários: 2.03,01. 12 361 .003.2.0022-339039 e 2 03 02 12 361 003.2.()()26-339039 

Recebunento dos envelopes ali as 14:00 horas , medümte a abertura das Propostas as 14:00 horas do dia 13~212015. 

A Empresa .................................................................. , inscrita no C PJ n• ............................................... , estabelectda na 
cidade de ............................... ................ , MG, sita a Rua ,Av ........................................................................ .......... , n• 
.......................... , Bairro ·--·---.telefone ......................... , pela presente propõe o preço unitário e 
global e condições a seguir e prestação de serviços de acordo com as exigências do respectivo Pregão Presencial: 

E!.pecifü:acdo do Objl!to 

A ('ll!<f'nl<' llt·rwâio tem por oh teto prm, rpol o C'ontrutaciia a. t'mpn:•a e•rxcwh:oda tk l're\lucdo de Sen7cos e locuciJo 
d, ículm d,• T ruruoorte t.swlar d.: aluno< da rede munu r rol df l:it.nno Fundanrental. l"Ciru/m com caoacrdode nrimnra 
de I! (J!L<,IOI:<'Iros e motortua hahrlrtado /?01'0 o tronsoorte J,· olunm do l?frimetro da :ona ruru/ do .\funrcíma de 'lmdun 
· .\IG , tudo .:m con(ormldad.: com o nún1.:ro de aluno< de mJa /miJa, ,·an(orme a n<!«'\lldade de cada locahc/ad,· no• 
•·einrlo• ll'<r>s:clll·as e opmpnado•. c/( modo a atender lrorárm.• t'lluh••let·rdos pelo calendáno ncolar de 20 I 5. oonforme 
anexos que e parte integrante deste Edital de Pre:io Presencial. 

·• ------ ---- -------

O Valor Tolal Global da Proposta p.-a o cumprimento e a C.'(ecução do objeto de: 30.000 C Trinta mil guilõmttros 
rodadm , seri de : RS ......................... ( ...................................................................................................... ) e o valoc para I ( 
wn ) km rodado será de RS ................. ( .............................................................. )e o praz.o de Vigência será de l l meses a 
partir da data da Assinarura do ContraiO , I 'ricu/o Capacidade \f{nfma 12 Lugari!S. 

I - Validade da Proposta- ll meses- Confonne Edital 
2 - Condições de pagamento- Confonne Consta na Minuta da Carta Contrato. 
3 ....C::oodições de Execução: Conforme Anexos. 
4 ..eelaro estar ciente de todas as CXJgências deste Edital de Pregão Presencial e seus anexos 

Local ................................................. I MG ................... de ........................................... de 20 I S. 

(assinatura do responsável pela empresa) 
NO. do CPF e Carteira de identidade 

OBS: Esta proposta deveri ser datilografada ou di&itada em papel timhrado da Empresa ou pus! oficio bnnco, 
llOm carimbo CNPJ. 
Deveri n r rubricada todas as página.• da prooota. 
Carimbo da Finna Participante. ~· 

Rua Penha 99- Víla Vassalo- Fone (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37 447.000- Min<Ui- Estado de Minas Gerais · CNPJ 17 954 04110001-10 
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RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação e Equipe do Pregão 

Presencial do Município de Minduri - MG, o Edital do Pregão Presenci2l n• 004n015, 

referente ao Processo Licita tório n• 009nOI5 

__ de ______ de 2015. 

(Carimbo e Assinatura da Destinatário) 

\ 

Rua Penha, 99. Vila Va ·Fone (35) 3326-1219 ·Fax: (35) 3326-1444 
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DECRETO N° 117412015 

DESIGNA PREGOEIRO, LEILOEIRO E EQUIPES DE APOIO DO 
MUNICIPIO DE MlNDURl 

O Prefeito Municipal de Minduri, Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais e 

--

CONSIDERANDO O Interesse Público. a Conveniência Administrativa e 
a lei Federal de n•. 10.520/02, . . 

CONSIDERANDO O Principio Constitucional da Legalidade; 

RESOLVE: 

Art. 1°. Designar o Senhor JOSÉ MAURICIO LANDIM, 
Servidor efeito do quadro de funcionários para atuar como Pregoeiro e Leiloeiro 
do Municlpio de Minduri, neste exerclcio de 2015. 

Art. :ZO - Designar 02 (dois) membros e 01 (um) 
suplente, · abaixos relacionados, servidores efetivos do Municfpio de Minduri, 
para comporem a equipe de apoio, a saber: · 

Equipe de Apolo Pregão: 

-LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA 

Equipe de Apoio Leilão: 

· - LUCAS LOPES MAGALHÃES 
JOSÉ GERALDO DE ANDRADE 
LUCAS LOPES MAGALHÃES 

SUPLENTE: 
.. 

-JOÃO DIMAS LOPES 

publicação. 

SUPLENTE: ' 
JOÃO CIMAS LOPES 

Art. 3° -Este Decreto entra em vigor na data de sua 

Minduri (MG), 05 de janeiro de 2015. 

r!l/} /ft. 
sé Ronaldo da Silva 
Prefeito Municipal 

Je»é Ronaldo do Slk/Q 
Prefeito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 

ID: M-2.286190 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219- (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000 - Minduri - Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.95•1.041/0001-10 
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DECRETO N° 117512015 

DESIGNA PREÇOS' PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 
. ' 

O Prefeito Municipal de Minduri, Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO a necessidade de abertura de Processo de Ucitação 
para contratação de Transporte Escolar; 

CONSIDERANDO os consagrados Princípios Constitucionais que regem 
a administração PúbHca; 

CONSIDERANDO o Principio da Economicidade, o ioteresse público e a 
conveniência administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de .se estipular. valor máximo como 
teto para contratação do Transporte Escolar: 

RESOLVE:· 

Art. 1°. Estipular valor màximo para veiculo de 09 
(nove) e 15 (qujnze) passage:ros de R$ 2,00 (dois reais), por km. Rodado. 

Art. zo -Este Decreto entra em· vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Minduri (MG), 05 de janeiro de 2C15. 

f ti)Jjl( 
osé Ronaldo da Silva 

Prefeito Municipal 

----~*"', · t-_ COM 
"".,..,.".t• l i ~AL 1 

José Ronaldo do Si~ 
Prefeito Municipal 

CPF: 413.912.926·34 
10: M-2.286190 

Rua Penha, 99 . Vila Vassalo. Fone: (35) 3326-1219 ·Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri. Estedn de Minas Gerais· CNPJ· 17 954 04110001·10 
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RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação e Equipe do Pregão 

Presencial do Município de Minduri - MG, o Edital do Pregão Presencial n° 004/2015, 

r~rente ao Processo Licitatório 0° 009/2015 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone: {35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447.000- MinWri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.04110001-10 



RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação e Equipe do Pregão 

Presencial do Município de Minduri - MG, o Edital do Pregão Presencial n• 004/2015, 

refi>J"ente ao Processo Licitatório n• 009/2015 

.....IJI.M.l.ol.f""""':~C.~~;Ju,I>I.M.~.<"!...' --- , 0, (f de h D }! /1, lÃ/t)$ de 201 5. 

~~~l~Otv~ 
R: í~v.J:Ãi ~ tJ!? .31 
»-~~~ 
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RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação e Equipe do Pregão 

Presencial do Município de Minduri - MO, o Edital do Pregão Presencial o0 004/2015, 

referente ao Processo Licitatório 0 ° 009/2015 

T&;z,c/,y;ri , O g de ~iur; de 2015. 

~~ eow~ ~ 11~ ../r?F 
-!f. ~~ .s~ s o 7 tdÍrMfjfY _da, ~ 

cAIP l-) /li (>17 93p ooo.f oo 

(Carimbo e Assinatura da Destinatário) 

r 
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RECIBO 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação e Equipe do Pregão 

Presencial do Município de Minduri- MG, o Edital do Pregão Presencial n• 004/2015, 

ref~ente ao Processo Licitatório n• 009/2015 

~' . O'f de ~~ de 2015. 

~ ~ ~ ~ 067-:233.28(,'b0)1é 
C N P.:S : Jj. b3l-( .63'3/00oJ- 51 
~c;~cr.J~ J<;b :s.o.--f~ 

Rua Penha, 99. Vila Vassalo - Fone· (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37 447-000 . Mondun- Estado de M1nas GeraiS· CNPJ 17.954.04110001-10 



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

ldentH~ 

Nome Empresarial 
SIRIA PAVONE RIBEIRO DIAS 91601665687 
Nome do Empresário 
SIRIA PAVONE RIBEIRO DIAS 
Capital Social 
3 000,00 
N° da ldentodade 
M-5 .355.420 

Órgão Emissor 
SSP 

Condoçio de Microem preendedor Individual 

UF Emissor 
MG 

CPF 
916.0 16.656·87 

Situaçlo Cadastral VIvent e 
ATIVO 

Dat a de I nicio da Situação Cadastral Vigent e 
05/01/2015 

NI.Jmeros de Rltglstro 

CNPJ Nl.RE 
21.617.836/0001·00 3 1·8·0584322·7 

CEP 
37447·000 
Complemento 
CASA 

Hunicípoo Uf 
MINDURI MG 

Atividade o 

logradouro 
RUA ES"IRITO SANTO 

Bairro 
C ORREGO DO I"EIO 

Data de lnoclo de Atividades 
05/0112015 

Número 
507 

Código da Atividade Principal Descr lçlo da Atividade Principal 
49.24·8 '00 Tra'1Sportr escolar 

Códi9o da Atividade 
Secundária 

49.29·9/01 

Descrlçlo da Ativida de Se cundária 

Transporte rodoviano colenvo de passageoros, sob regome de fretamento, 
munocopal 

Tormo de Cilncia e Responsablldade c;om Belto do Alvari de llçtnca e funçlonll!!ento Provisório. doc .. raçjo 
prestada no momento da inscnção: 

1COClmiii'P"~8 $li k;d ·-ac:euo.;'JI 
~ ~<r .,b., ,.... 



À Prefeitura Municipal de Minduri I MG 
Rua: Penha, o• 99 Bairro Vila Vassalo- Cidade de Minduri - MG 
Data e Rora: Abertura das Propostas as: 14:00 horas do dia 13.02.20:::15'='-=c-=---
Recursos Orçamentários: 2.03.01.12.361.0032.0022-339039 e 2 .03.02 12.361.003 2.()()26-339039 

Ud~ ....t••kltlde: P..-, P11 ee+l !MWZ015 e Pnl tii!Dl.idal6rioa• 009/2015 

Recebimento dos eovdopes até as 14:00 horas, mediante a abertura das Propostas as 14:00 horas do dia 13J02/201S. 

A Empresa @~~-~~'le~.~ inserira no C PJ n"JJ.::.f3Y:.~-'ª'J/QQQ.L?/estabelecida na 
cidljde de .. ll ii/.I..KM..!I.~;:;~i;;;.;:;":O~~~- Rua ,Av.l.l«&C!. .. :l&':>? .• ~ ............ ............ ....... , n• 
.... J.~~ ........... , Bairro \J"~~--~...cr=-=-'-'-'-~"" -"'-- , telefone.J.':t~~. pela presente propõe o preço unitário e 
global e condições a seguir e prestação de seniços de acordo com as exigências do respectivo Pregão Presencial: 

EweçifirqW do Obigo 

â. ..-. ,_,ente ltcl/acào tem I?Or oh teto prmctoal a Controtacào de enmrt•Ja espectalt;:oda de Prestação tle Sen•tcos e locaccJo 
de • c leu/os de 1 romporte Escolar de alunos da rede mumcJpa/ de !:'rumo Fundamento/, wículo.f ctmt wpoctdade mlmma 
dt• /2 rxn.sageJro< r mmonsta hah1/lludo para o tromporti.' de uluno< do perímetro da ;ona rural do \fumdmo de ,\fmJun 
- \(G . tudo em nmtvmrulode cmrr o número de alwlll< de cada lmlw. wn{àmte o netnsu/odr di.' tcJ<Ia localulaJ.- ~" 
t·drulos respecm·o\ e apropnodo<. de modo a atmc/,·r horário< e\laht'iecJdos l?f!lo .-alendáno eswlar de 20/5.conforme 
anexos que e parte integrante deste Edital de Prtdo Preseocial. 

---- ---- ---f • , '. ~ • • ..___ ~ 1 i. • • { I , 1 • I 

- ---- --- - --- ---

O Valor Total Global da Proposta para o cumprirnetto e a~xecu~ do~ d_ç; 30.000 C Trinta mil quilômetros 
rodados , será de : RS~d:.'l!f.L012 ... (~~!{f?,~-.C.,.~!w.> .. .ll.WY:? ........... ) c o valor para I ( 
wn ) km rodado será de R$ .:J..1.1'J. .... (.},J{m . .J.~.I':!.~.J.~P..~ o prazo de Vigência será de li meses a 
partir da data da AssinaiW'a do Coorraro , J'eiculn Capoçidade Uítrima I~ Lugarcr. 

I -Validade da Ploposra- li meses- Conforme Edital 
2 - Condições de pagamento- Conforme Consta na Minuta da Carta Contrato. 
3 - ~ ndições de Execução: Conforme Anexos. 
4 - Ucclaro estar ciente de todas as exigências deste Edital de Pregão Presencial e seus anexos. 

Local ~ .................... t Mo ... J..3. ....... de ~ ............... de2oJs. 

~~~~~lié 
(assinatura do responsá•d pela empresa) 

CPF· OG1c2 3 3 .2'6C-60 !. · 
N". do CPF e c.teira de identidade ~ 

C I : .M G J5.4So 11..( :L J' 
ta deverá ser dati 

com carimbo ÇNPJ . 
Dsvtrá ser rubricada todas a.~ pHinas da proDCMta. 
Carimbo da Firma Puticipante. 

ofki 

Rua Penha 99 - Vila VS$Séll0- Fone: (35) 3326-1219- Fax: (35) 444 
CEP 37.447..()()(1- Mín<U1 - Estado de t.tnas Gerais - CNPJ 17 954 041 1-1~~ 

~~k-~~~~ 



Município de Minduri 
www.mlndurl.mg.gov.br • munlelpio@mlndurl.mg.gov.br 

FORMULAR/O DE PROPOSTA 

À Prefeitura Municipal de Minduri I MO 
Rua: Penha , n• 99 - Bairro Vila Vassalo· Cidade de Mioduri ·MO 
Data e Hon1: Abertura das Propostas as: 14:00 horas do dia 13.02.2015 
Recursos Orçamentários: 2 03.01.12.361 003.2.0022-339039 e 2.03.02.12,361.003 2 0026-339039 

Recebimento dos envelopes até as 14:00 horas , mediante a abertura du Propostu as 14:00 horas do dia 1310212015. 

A Empresa :5Út/.A~ ... &-li . ..:Mú~ ... JI.~. inscrita no CNPJ o• ... ~~·ftf.7.: ... '1.J.~/1i!fd:.f.P., estabelecida na 
cidade dt_ ................ . ············.Jfj• ~Rua .Av ........ fll.i:(:~ ...... .5Qe!z.a. .......................... :·:··. o• 
....... SO..:r. ........ , Bamo- - - - , telefone ..................... .... , pela presente propõe o preço urutano e 
&Jobal e condições a segoir e prestaçao de serviços de acordo eom as exigências do respeaivo Pregão Presencial : 

Especifia~ctJo do Obieto 

l "">!Sentc llcttacõo tem por obteto pnnc mal a Controwcào d, f'merr•a e.<eeciOit:ada de P~</OÇào de Sen·tcol <' locação 
d, eículo5 de Tron.1(10rle t. "·olor de alunM da ~d,· muntClf?(!l de F.mmo FundammiDI. wdculos com caoag4ade mímma 
de 12 pa.uagetrof e motoruta habtlttado ooro o tro/1.1(10rte de alunos do rerímetro da :ona rural do .\fumcipia de Mmdun 
• .\fG . tudo em con(omudade com o número de alunos de çada lm/I(J. nmfi>mtl! a neceutdade de cada localtdade no\ 

•·f'lcultx !Tit>!Ctn·as t ar>ropnodo,. de modo a atmder horrJno< e.siO~Irculos prlo calendJrm escolar de 20/5.CO!Iforme 
ane:xos que e oarte inte:rante deste f..dital de Pmio Presencial 

~~~=~~~-~a~~ ~lk".~~~~7:~~j~~ .. ~~: .. ~.'~ .. \~~~: >':;~!:'!o;:~~ 
um) km rodado sera de RS .1o~O.Q ..... ( .................. lh:n ......... ~UM~t .......... ...... ) e o prazo de VtgeocJa sera de 11 meses a 
partir da data da Assinatura do Contrato , J 'elculn Capacidad~ Jtínima I 1 Lugar~. 

I · Validade da Proposta - li meses - Conforme Edital 
2 ·Condições de pagamento· Confomtc Consta na Minuta da Olrta Contrato. 
3 ~'lltdições de Excc:uçio: Confoone Anexos.. 
4 · o.Jeclaro estar ciente de todas as exigências deste Edital de Pregão Presencial e seus anexos . 

Local ........ m.~·············' Mo .... .1..3 ....... de 

• 
······~··········· de2015. 

(assinarora do respoos1hel pela empresa) 
N". do CPF e Caneira de identidade 

~ fJMJa/nR ~ 1JAA1 ·']i~ -oH;· G5G. 8 7 
Jn-5 3 55 Lf.Jo 



À Prefeitura Municipal de Minduri I MG 
Rua: Penha , n° 99 - Bairro Vila Vassalo· Cidade de Minduri • MG 
Dabl t B on: Abertun das Propostas as: 14:00 horas do dia 13.02.2015 
Recursos Orçamen1ários: 2.03.01 .12J6!.003.2.0022-339039 e 2,03.02.12 361.003 2 0026-339()39 

Recebimento dos envelopes até as 14:00 horas, mediante a abertura das Propostas as 14:00 horas do dia 13/02/2015. 

A Empresa JfJ.1'!?.hd..~7~.: .. , inscrita no CN!') no&J.J.~~.:J.JP./f!R./.:.H .... estabelecida na 
cidade de ... 22u.~::::::~~::: ..... , MG, sita a Rua ,Av .. D..~ .. ~ .............................................. , o0 

...... .3.1 ............. , Bairro -!~>ZL..E~-~--, telefooe .. 'f.M.b.:.1.6.16 .. , pela presente propõe o preço unitário e 
global e condições a seguir e prestação de serviços de acordo com as exigências do respectivo Pregão Presencial : 

Especificacão do Objl!to 

;!-----esenr~ llntacdo tem por obteM rrmoral a Contrataciio d, enrpre<a ~<rectall:aJa de Prptacào d~ Sen·""' e locacão 
a. ,·etculm dt! Tf'l111.<(J!JrU E.sf()/ar de o/uno< da retk mumctpvl de F.n.<tii<J Fundam.-ntaf.•·eiçu(o, com caractdadt· mímma 

, tlr 12 pa."agetros e mmori.<ta /tahtfitado rara o trem.\ porte de alunos do perímetro da zona rural da Mumcímo dt• Afmdun 
- A-fG • ruJo em con(omndade wm o número de alunos de t·ada fmho. t•onti>mte a necenulade de cada localidade no.1 
•·deu/os rr<J'fC11\'<J.\ e apror>rtados de modo a attnJer horáno< estahdrctdos P!lo ca/enddno escolar tlt! 2015.w nformt 
anexos OUf e oarn integrante deste Edital de Pruio Prewnçiat 

O Vlllor Total Global ~ ~ para o cumprimento e a execução ~objeto de: 30.000 ( Trinbl mil quilômetro~ 
""r'os , será de : RS .. :1.~: ..... Q ....... ( .. ~ ... « .. ~ .. ~ ................................................. ) c o valor para I ( 
um ) bn rodado será de R$ .1.~.0 ...... ( .lh:n..... .!..~~B.nk~~-·) c o prazo de Vigência scri de li meses a 
partir da data da Assinatura do Contrato, lrfcafn (apat!idadl! Jffnima /1/.ugar"'. 

I · Validade da Proposta - li meses· Confonne Edital 
2 • Condições de pagamento • Confonnc Consta na Minuta da Carta Contrato. 
3 -..ondiçôes de Execução: Conforme Anexos. 
4 - o..>eclaro estar ciente de todas as exigências deste Edital de Pregão Presencial e seus anexos. 

Local .J(}/YJ.~ ....................... I MG ..1.~ ........... de .. .j.:.~ ................. de 2015. 

-1/lAcki ~Cio fo~ . 
(assinatUra dO responsável pela empresa) 

N". do CPF e Carteira de identidade 

CP~.Jtb' .2-3.4 . 1-g8-58 J.-/6.}5 330.;&7-3 

Deverá ser rubriead• rodu as páginss da propo518. 
Carimbo da Finn• P8rtic:ipante. 

timbndo da Em 
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PROCESSO U CTTATÓR10 N" 009/2015 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 009/2015 

PROCEDIMENTO PREGAÕ PRESENCIAL N° 004/2015 

Aos 13 ( Treze ) dias do mês de Fevereiro de 2015, às 14:00 horas , reuniram-se na sala de 
licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Minduri-MG , sito a Rua Penha , n° 99 , Bairro 
Vila Vassalo , o Pregoeiro Sr. José Maurício Landim e a equipe de Apoio formada pelos membros 
os Srs Luiz Cláudio de Souza e Lucas Lopes Magalhães , nomeados através do Decreto n° 
1174/2015 datado de 05/01/2015, para a devida análise , julgamento e classificação das propostas 
dos participantes do Processo Licitlltório n• 009/2015, na modalidade Pregio PresencU.I n• 
004/2015 pelo edital de procedimento presencial n° 009/2015,instaurada de 04 de fevereiro de 
2015 , tendo como Julgamento do objeto o Menor Preço Unitá rio por Lote , oferecido pelo 
I !ante presente em para cada lote. A presente licitação tem por ob1eto princmal a Contratação 
de empresa eseeciali=ada de Prestação de Serviços e locação de Veículos de Transporte Escolar 
de alunos da rede municuX11 de Ensmo Fundamental.veiculos com capacidade minima de 12 
12f1Ssageiros e motorista habtlltado para o transporte de alunos do eerímetro da :ona rural do 
Mumcípio de Mmduri - MG . tudo em confOrmidade com o número de alunos de cada lmha. 
confOrme a necessuiade de cada localidade nos veículos respectivos e apropnados. de modo a 
atender horános estabelectdos pelo calendárto escolar de 2015.Para secretariar os trabalhos foi 
nomeado o Senhor Luiz Cláudio de Souza,membro da equipe de apoio do Pregão.Foram 
comunicadas/notificadas e convidadas todas as empresas interessadas do ramo pertinente através 
de publicação do Edital no Mural desta Municipalidade e também foi publicado em Jornal 
Regional de Grande Circulação e verificou constar neste momento que retirou o Edital as 
seguintes empresas: Michel Aparecido C ustódio ME , Jefersoo Guimarães Transporte de 
Passageiros ME , Síria Pavooe Ribeiro Dias ME e Maria Solidade Ferreira Silva ME. No dia 
, local e hora marcada para a abertura do certame o Sr. Pregoeiro juntamente com a sua Equipe de 
J. _ ,io do Pregão constatou que compareceram com seus representantes devidamente credenciados 
para os atos inerentes ao certame, conforme documentos recolhidos e anexados aos autos, as 
seguintes empresas: Michel Aparecido C ustódio ME , sita a Rua das Palmeiras , o• 35 , Bairro 
Jardjm Esperança , nesta cidade de Mioduri- MG pelo seu representante legal o Sr: Michel 
Aparecido Custódio; Síria Pavone Ribeiro Dias ME , sita a Rua Espírito Santo , n• 507 , 
Bairro Córrego do Meio , nesta cidade de Minduri - MG pelo seu representante legal a Sra: 
Roziaoe Apareceida da Silva e Marüa Solidade Ferreira Silva ME , siU a Rua das Acácias , 
n• 166 , Bairro Jardim Esperança , nesta cidade de Minduri - MG pelo seu representante 
legal a Sra: Maria Solidade Ferreira Silva. 

Rua Penha 99 - Vila Vassalo- Fone: (35) 3326-1219 - Fax: (35) 3326-1 
,OCYJI "'N'\• CEP 37 447..()()()- Minci.ln ·Estado de Minas Gerais- CNPJ 17 954 041 

!J.Do' u -.ft~'CAM,~ ~ ~~ 



Munic ip io de Minduri 
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Ficou constatado também neste momento pelo Sr Pregoeiro e sua Equipe de Apoio do Pregão do 
Município de Mnduri - MG de que a empresa J eferson Guimaries Transporte de Passageiros 
ME , sita a Rua Travessa Vital Brasil , no 31 , Bairro Córrego do Meio , nesta cidade de 
Minduri - MG , retirou o Edital , mas não compareceu no dia , local e hora marcada para a 
abertura dos envelopes e não manifestando interesse em participar deste certame. Dando inicio aos 
trabalhos, verificou o Sr. Pregoeiro que o principio da ampla publicidade previstos na Lei Federal 
de n° 1052012002 e subsidiariamente Lei Federal de n° 8.666/93 e suas alterações, foi devidamente 
observado, tendo o extrato do Edital sido publicado em Jornal Regional de Grande Circulação e no 
átrio do Paço Municipal de Minduri - MG para que todos do ramo pertinente manifeste interesse 
em participar do certame , além de terem sido comunicadas várias empresas do ramo nesta cidade. 
Após a rubrica por todos os presentes do envelope de proposta e documentação apresentadas pelas 
empresas presentes , determinou o Sr. Pregoeiro a abertura dos envelopes de propostas dos 
pl!f1:Ícipantes, tendo se contatado os valores escritos para cada item, constantes dos relatórios 
t xos, partes integrantes e inseparáveis da presente ata Planilha das referidas propostas, dentro 
do critério previsto pelos incisos VTII e IX, do artigo 4° da Lei Federal 10.52012002, não houve 
nenhum recurso das empresas quanto a esta fase, logo em seguida e após verificadas todas as 
propostas chegou -se a seguinte classificação por empresa participante , conforme segue : 

ITEM 1- Empresas Credenciadas: Michel Aparecido Custódio ME, Síria Pavone Ribeiro Dias 
ME e Maria Solidade Ferreira Silva ME 

NÃO HOUVE LANCES VERBAIS ................................... ... 
NÃO HOUVE RODADAS ..................................................... .. 

CLASSlFICAÇÃO LICITANTE PROPOSTA PREÇO POR KM 

1 ,UGAR 
2°LUGAR 

J• LUGAR 

RODADO PROPOSTO 
Síria Pavone Ribeiro Dias ME RS 1,00 ( Um real ) Por km 
Michel Aparecido Custódio ME RS 1,40 ( Um real e quarenta 

centavos ) Por km 
Maria Solidade Ferreira Silva ME RS 1,78 ( Um real e setenta e 

oito centavos ) Por km 

r 

Rua Penha. 99 . Vila Vassalo . Fone (35) 3326-1219 · Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37 447.000 · M1nduri ·Estado de M1nas Gera1s • CNPJ 17.954.04110001-10 

~~elo-.~ 



Encerrada a presente etapa, determinou o Sr. Pregoeiro a abertura dos envelopes contendo a 
documentação do licitante classificado em 1° lugar em seu respectivo lote , esta que foi analisada 
e rubricada por todos. Analisada a documentação exigida, constatou o Sr. Pregoeiro e sua equipe 
de apoio que o licitante classificado em primeiro lugar , indistintamente, cumpriu as exigências 
editalícias, estando, portanto babilitado.Sendo assim, considerando a ampla publicidade 
efetuada, conforme jâ relatado, considerando sua proposta dentro das condições estabelecidas 
neste Edital e que foi mais vantajosa, o Sr. Pregoeiro, no uso de suas atribuições declarou o 
licitante classificado em PRIMEIRO LUGAR, em seu respectivo item, VENCEDOR do 
presente certame. Prosseguindo, na forma da Lei I 0520/02, concedeu o Sr. Pregoeiro aos 
participantes presentes o direito de se manifestarem quanto ao interesse na interposição de 
recurso contra a decisão ora exarada. Não tendo havido qualquer manifestação, determinou o Sr. 
Pregoeiro a adjudicação do objeto ora Licitado ao vencedor, em seu respectivo item. Nada mais 
( endo a tratar, determinou o Sr. Pregoeiro a publicação da presente ata nos termos da Lei 
8.666/93 e da lei I 052012002, para ciência geral e efeitos legais. Terminada a sessão às 14:50 
horas, eu, Luiz Clâudio de Souza,secretârio nomeado para o ato e membro da equipe de apoio, 
lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo Sr. Pregoeiro, pelos demais membros da 
equipe de apoio e pelos representantes presentes. Minduri/MG, 13 de E ereiro de 2015. 

Jt~ 

Membro 

Pela licitante Presente : A Sra: Ma~~de Ferreira Silva Representante da Empresa : 
Maria Solidade Ferreira Silva ME. 

1n~l ~d& CMhÍBiw . 
Pela licitante Presente : O Sr: Micbel Aparecido Custódio Representante da Empresa : Micbel 
Aparecido Custódio ME. 

~OJY\O . ~O!{U. No 0.0, ~ 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone· (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37 44 7 -<JOO - Minâ.Jn - Estado de Mmas Geras - CNP J 17 954 04110001-1 O 
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TERMO DE J U LGAMENTO 

Ref. à Pregão Presencial o• 004/2015 
Processo o• 00912015 

Em 04 de Fevereiro de 2.015, esta Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Apoio do 
Pregão Presencial enviou o Edital deste Pregão Presencial para publicação por afixação no Mural desta 
Municipalidade e também foi publicado em Jornal Regional de Grande Circulação para que todos os interessados 
no ramo pertinente manifeste seu interesse em participar deste certame e verificou constar que retirou o Edital as 
seguintes empresas: 

Michel Aparecido Custódio ME , sita a Rua das Palmeiras , o• 35 , Bairro Jardim Esperança 
, nesta cidade de Mioduri - MG ; Síria Pavooe Ribeiro Dias ME , sita a Rua Espírito Santo , 
o• 507 , Bairro Córrego do Meio , nesta cidade de Mioduri - MG ; Maria Solidade Ferreira 
Sj,Jl(a ME , sita a Rua das Acácias , o• 166 , Bairro Jardim Esperança , nesta cidade de 
l\L .. duri - MG e João Jefersoo Guimarães Transporte de Passageiros ME , sita a Travessa 
Vital Brasil , n• 31 , Bairro Córrego do Meio , nesta cidade de Minduri- MG. 

Para que as mesmas oferecessem propostas para: Objeto A presente licllacão tem por objeto principal a 
Conlrataçijo de empresa espec10b:ada de Prestação de Serviços e locação de Veículos de Transparte Escolar de 
alunos da rede mumc1pal de Ensmo Fundamental. veículos com capacidade mímma de 12 passageiros e 
motonsta habilitado para o transparte de alunos do perímetro da :ona rural do Município de Mmdzm - MG . 
tudo em confOrmidade com o número de alunos de cada linha, con(orme a necessidade de cada localidade nos 
veículos resoect/Vos e apropriados. de modo a atender horários estabelecidos oelo calendário escolar de 
2015.cooforme anexos que e parte integrante deste Edital de Prgão PresenciaL 

Foi providenciada, na forma da Lei, a publicação por afixação, destinado a terceiros interessados. 

Encerrado o prazo do certame, esta Comissão de Licitação e Equipe de Apoio do Pregão 
Presencial verificou constar que apresentaram propostas no certame os seguintes licitantes com os respectivos 
pr-..s por Km rodado em estradas de terra para a prestação dos serviços do objeto deste edital conforme segue 
propostas abaixo: 

a) Linha Fazenda Coqueiros - LOTE 001 

CLASSIFICAÇÃO LICITANTE PROPOSTA PREÇO POR KM 
RODADO PROPOSTO 

r LUGAR Siria Pavone Ribeiro Dias ME RS 1.00 l Um rnl ) Por knl 
2"LUGAR Michel Aparecido Custódio ME RS 1,40 ( Um real e quarenta 

centavos ) Por km 
3" LUGAR Maria Solidade Ferreira Silva ME R$ 1,78 ( Um real e setenta e 

oito centavos) Por km 

~< 

Rua Penha, 99- Vila Vassalo- F :_4326-1219 ·Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447~- Minduri- Estàaõ de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.04110001-10 
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•4/~ 

~ 
IS~~~ j 

Após a análise de todas as propostas , esta Comissão verificou constar que a empresa--Siria 
Pavooe Ribeiro Dw ME apresentou a sua proposta dentro das condições estabelecidas no respectivo edital, 
ficando a mesma classificada em Primeiro lugar como vencedora do certame com o valor de RS 1,00 (Um reaJ ) 
por km rodado , conforme valores apurados para a prestação de serviços no período de li ( onze ) meses no 
exercício de 2015. 

Nos termos do art. I 09, I, "b" da Let n°. 8.666/93 com suas alterações posteriores, deverá ser 
aguardado o prazo de dois dias úteis para interposição de eventual recurso. 

M;A..13 do ,._,.,;,.do 201l 
J é 

\. 
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ADJUDICAÇÃO 

Nos termos do artigo 38, VII, da Lei n°. 8.666/93, fica 
ADJUDICADO a empresa proponente: Síria Pavone Ribeiro Dias ME I Minduri -
MG , ao objeto do Pregio Presencial n•. 00412015, relativo ao seguinte objeto: J. 
y---ente ltcttucào tem por ohteto prmctpal u Contrutaçào de empresa e.;pec10h=ada de l'restuçào de Servtços <' 
ICJ<Aciio de Veículos de Trun.•porte f:scolar de alunos da rede mumcma! de Emmn Fundamental. veículos com 
capactdade mímma de 12 pu.\sagetros e motonsta hublf11ado para o tran.~porre de aluno.\ do perímetro da =onu 
rural do Mumcíeio de A1indun - MG . tudo em conformidade com o número de alunos de cada lmha. conforme a 
nece.t.\ldode de cudu localtdade nm wíçulm re.<eectNo~ e ueropruKios. de modo a atender horárto.< 
estabelectdo< velo calendárw escolar de 20/5.conforme anexos que e parte integrante deste Edital de Pregão 
Presencial, vencedora do Processo Licitatório n° 009/2015, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Minduri, para todos os f'ms de direito. 

Município de Minduri 

\ 
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PARECER JURÍDICO 

O Processo Licitatório 009/2015 na Modalidade Pregio Presencial n• 004/2015, 
cujo objeto trata A pre!iente licJtacão tem por ohteto rrmcmal a (oniratacão de empre.\a e.\fNctalcada de 
Preçtaçiio de .'Wrwco.\ e locação de Veículo.\ de Tramporte Lscolar de aluno.\ da rede mumcmal de Ensmo 
Fundamental. wículo.\ com copactdade mímfiUJ dt• 12 pa\•agetros e motortsta habtlttado para o transporte de 
alunos do l?t!rÍmctro da =orw rural do Mumcípw de MmJurt - .\fG . tudo em con[ornudaJe com o número de 
alunos d.! cada lmha. ,-,mfôrme a necesHdade de cada localtdaJe nos •·eículos resp.:LftWJ.\ e aproprtados. de 
mod<J a atender horúrw.\ e.\tabeleCJdo.\ pe/o culcndárto escolar de 2015.conforme ane~:os que e parte 
integrante deste Edital de Pregão Presencial, realizado pela Prefeitura Municipal de Minduri
}, .---. , teve como proponentes as seguintes empresas: 

Michel Aparecido Custódio ME, sita a Rua das Palmeiras , n° 35 , Bairro Jardim Esperança 
, nesta cidade de Minduri - MG ; Síria Pavone Ribeiro Dias ME , sita a Rua Espírito Santo , 
n• 507 , Bairro Córrego do Meio , nesta cidade de Minduri - MG e Maria Solid~tde Ferreira 
Silva ME , sita a Rua das Acácias , n° 166 , Bairro Jardim Esperança , nesta cidade de 
Minduri - MG. 

A Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Apoio do Pregão Presencial 

do Município de Minduri- MG fez cumprir as exigências preconizadas pela Lei 8.666 de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações posteriores, em especial ao disposto no Art. 38, inciso VI, 

p~~afo único. 

À consideração de V. Exa 

Município de Minduri - MG, 18 de Fevereiro de 2.015. 

t\ .. :. .. ~~~ j\ .... . 
Dr. 'Roorifo Ematoe 'f.dben 

OAB/MG 105.711 
Assessor Jurídico do Municí ·o de Minduri- MG 

I 
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HOMOLOGAÇÃO 

Homologo o procedimento de Licitaçio a• 009/2015 na 

Modalidade PregAo Presencial a• 00412015, para que a adjudicação e parecer jurídico nele 

procedida, produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Ciência aos interessados , observadas as prescrições legais 

pertinentes. 

Município de Mindu:ri- MG, 18 de fevereiro de 2.0 15. 

~z;,:!,p/ /~\ 
J osé Ronaldo da Silva 

efeito Municipal de Minduri - MG 

\ 
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A PREFEITURA ~ICIPAL DE ~llNDURI , Estado de Minas Gerais, Pessoa 
Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Penha, n° 99 , Bairro Vila Vassalo , nesta cidade de 
Minduri,Estado de Minas Gerais portador do CNPJ 0° 17.954.041/0001-10 neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Senhor JOSÉ RONALDO DA SlL VA de ora em 
diante denominado simplesmente de MUNICÍPIO e de outro lado a empresa : Siria Pavone 
Ribeiro Dias ME , CNPJ n° 21.617.836/0001-00 , situada a Rua Espírito Santo, n° 507 , Casa , 
Bairro Córrego do Meio , nesta cidade de Minduri - MG , doravante denominado simplesmente 
de CONTRATADO, de acordo com o Processo de Licitação de n° 00912015 na Modalidade 
Pregão Presencial de n° 00412015, celebram o presente contrato administrativo de Locação e 
de Prestação de Serviços de Transporte Escolar , tudo em conformidade com a legislaçâo em 
vjpqr que rege os contratos administrativos , sob as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

Constituí objeto do presente instrumento o fornecimento pela Empresa CONTRATADA 
de Prestação de Serviços e Locação de Velculos de Transporte Escolar de Alunos da Rede 
Municipal de Ensino FundamentaJ , na Linha: Fazenda Coqueiros. 

Os SERVICOS consistem no transporte rodoviário por veiculo propno para 
transporte de passageiros ( Alunos ) designados pela educação nos horários e itinerários 
preestabelecidos pelo MUNICÍPIO DE MINDURI/MG. 

Os SERVICOS serão prestados ordinariamente nos dias úteis de acordo com a 
necessidade dos serviços. 

CLAUSULA SEGUNDA- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

O CONTRATADO executará os serviços prestados na Cláusula Primeira, da 
seguinte forma: 

A)- O transporte será efetuado através de requisições próprias da Secretaria 
Municipal de Educação de Mínduri - MG . 

B)- Fica sob inteira e total responsabilidade do CONTRATADO todas as despesas 
com pessoal especializado do referido transporte, desde a manutenção do veículo, 
abastecimento, seguros, taxas, etc. José Ronaldo do Silvo 

Prefe1to Munitipol 
ti)). . ~ CPF: 413.912.926-34 

~ ID:Z/% cL ~ • 
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C LAUSULA T ERCEIRA- DO PREÇO 

O MUNICÍPIO DE MlNDURIIMG se obriga a pagar a Empresa 
CONTRATADA mensalmente pelos SERVIÇOS prestados de acordo com o Relatório emitido 
e enviado pelo responsável da Secretaria Municipal de Educação á Tesouraria desta Prefeitura 
Municipal de Minduri I MG , constando neste relatório a Quilometragem rodada , valor unitário 
e valor total , sendo que a proposta vencedora feita pela empresa ora contratada corresponde a 
importância de R$ 1,00 (Um real ) por km rodado , sendo que pelo total cumprimento de 
30.000 ( Trinta miJ quilômetros ) rodados a empresa receberá a importância total global de 
R$ 30.000,00 ( Trinta mil reais ). 

Çorreri!o única e exclusivamente por conta do CONT RATADO as despesas 
d~rrentes de encargos sociais e trabalhistas, prêmios de seguro, combustíveis, depreciaçi!o e 
d'-~6aste dos veículos, tributos de quaisquer natureza e qualquer outra despesa direta ou 
indiretamente relacionada com a prestaçi!o dos SER VIÇOS. 

Os valores poderão ser reajustados de acordo com o índice oficial de inflação do 
Governo Federal e variação dos preços de combustíveis no mercado, serido considerado justa
causa para rescisão imediata e sem aviso prévio o aumento abusivo de preços e ou a prestação de 
serviços em desacordo com as leis ou diferentes aos requisitos constantes no procedimento 
licitatório. 

CL ÁUSULA Q UARTA - DOS DTREJTOS DO MUNICÍPIO. 

A)- Modificar o presente instrumento unilateralmente, para melhor adequação às 
finalidades de interesse público, respeitados o Direito do CONTRATADO. 

8)- Aplicar a legislação dos Contratos Administrativos na execução deste 
il .... umento, como também resolver os casos omissos. 

C)- Fiscalizar a qualidade dos serviços prestados. 

CLÁUSULA QUINTA- DOS DIREITOS DO CONTRATADO 

A)- Cobrar por serviços reaJizados pelo MUNI CÍPIO e que não constitua objeto 
deste instrumento, observado as normas de contratação pertinentes. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MU~~~.n do 5ilvc 

Prefeito "-' i cipof 
A)- PubUcar o extrato do contrato. CPF: 413.912.926-34 

M-L'l6190 

8)- Efetuar o pagamento na forma estipulada neste instrumento .t::J rJ 
Rua Penha, 99- Vila Vassalo- Fone (35)3326-1219- Fax: (35) 3326-1 
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C)- Rescindir o referido instrumento caso ocorra aumento abusivo de orecõs'"ml ' 
prestação de serviços em desacordo com a legislação . 

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

A)- Manter durante toda a execução deste instrumento em compatibilidade com as 
obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

B)- Recolher todos os encargos trabalhistas, fiscais,comerciais resultantes da 
execução do presente instrumento, caso haja 

CLÁUSULA OITAVA- DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente instrumento será de 18 de Fevereiro de 2015 a 31 
de Dezembro de 2015 , podendo o presente contrato ser prorrogado através de termo aditivo 
desde que a partes anuam. 

CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES ESPECIAIS 

A)-Respeitar as normas de segurança administrativa e disciplinares instituídas pelo 
MUNIC tPTO, não se responsabilizando a reparar ou indenizar todo e qualquer prejuízo causado 
ao CONTRATA DO ou a terceiros em decorrência do referido contrato. 

Este instrumento administrativo poderã sofTer alterações e ou supressões em forma 
de Termos Aditivos que se fizerem necessários, em conformidade com o Artigo 65 da Lei 
Federal de n° 8.66693 e suas posteriores alterações. 

A rescisão poderá ser efetivada caso ocorra os motivos mencionados no Artigo 78 
da Lei Federal de n° 8.666/93 e suas alterações, com comunicação por escrito e 
comprovadamente entregue no prazo mínimo de I O ( dez) dias .. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO E DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento em vigor do exercício de 2015. 
Dotação Orçamentária : 2.03.01. 12.361.003.2.0022-339039 e 2.03.02.12.361.003.2.0026-339039 

Utilizar veículos no mínimo de boa aparência, bom estado de conservação e de 
hi~i~e, em ~rfei~ condições mecânicas e elétrica e provido de71todos fj~~eP}o(J_.. 
extgtdos por dtspostção legal. 1~0~ Hsnvo 

Prele1'0 ~ ~ ;.>ai 
CPF: 4U.91 ..;.,.t6-34 
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Os condutores serão responsáveis pela ordem interna nos veículos. 

Transportar somente passageiros ( Alunos ) indicados pelo MUNICÍPIO. 

O CONTRATADO se obriga somente em contratar motoristas devidamente 
habilitados para o transporte escolar em pauta, ficando ainda responsável por quaisquer danos 
que porventura possam ocorrer. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA MULTA 

Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas neste instrumento, o 
MJJNICÍPIO poderá aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas no Artigo 87, da Lei 
f, :ral n° 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas do descumprimento 
previsto no item anterior: 

0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total deste instrumento, para ambas as 
partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste instrumento. 

10% (dez por cento) sobre o valor total deste instrumento, no caso do 
CONTRATADO, injustificadamente desistir da prestação de serviços, ficando isento da multa 
somente se apresentar por escrito e no prazo de 30 (trinta) dias aviso de rescisão, devidamente 
acatado pelo MUNICÍPIO. 

~ 
20% (vinte por cento) sobre o valor total deste instrumento, no caso de atraso na 

pr .ação de serviços superior a 30 (trinta) dias, sem apresentação de justificativa por escrito 
devidamente acatada pelo MUNICÍPIO, com o conseqüente cancelamento do mesmo. 

O recolhimento das multas acima deverá ser feito, através de guia própria, na 
Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a 

multa 1 rJ /. { /A! ' 
.--1/'~é ~d~a ~ 

Prefeito Municipal 
CPF: 413.912.926-34 

10: M-2.286190 

Rua Penha, 99- Vila Vas lo- e: (35) 3326-1219- Fax: (35) 3326-1444 
CEP 37.447-000- Minduri- Estado de Minas Gerais- CNPJ: 17.954.041/0001-10 



o"~) 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO f:Sflj?~; 

Município de Minduri 
www.mlndurl.mg.gov.br • municlploGmlndurl.mg.gov.br 

Fica eleito o Foro da Comarca de Cruzília - MG para as questões do 
presente instrumento ou mesmo de sua execução, com expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem justos e contratados, fmnam as partes o presente instrumento 
em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas a tudo presentes, para que 
produza juridicos e legais efeitos. 

TESTEMUNHAS 

Minduri , MG 18 de Fevereiro de 2015 
José Ronaldo "~ 'ilvo 
Prefeito Mw Jl 
CPF: 413.912.<, . 34 

10: M-2.28óo:t0 

Municipal de Minduri - MG 

~Bwkt~~ 
Síria Pavone Ribeiro Dias ME 

Empresa Contratada 

\. 
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>>> JORNAl.. PANORAMA 

•• ·= 
IMPRENSA OFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI 
EXTRATO DE PUBLICAÇAo DE EDITAL 

PROCESSO DE LICITAÇAO DE Nt 009/2015. 
PREGAO PRESENCIAL DE Nt 004/2015. 

A Prefeitura Municipal de Minduri, Estado de Minas Gerais, juntamente com seu Pregoeiro e Equi
pe de Apolo do Preg3o Presencial , no uso de suas atribuições legais e nos termos do d1sposto na Lei 
Federill de nt 10.520/02,0ecretos Municipais de números nl1174/2015 e 1175/2015 e subsidiaria
mente pela Lei Federal de nt 8.666/93 e suas alterações pelas Leis nt 8.883/94 e nt 9.648/98, torna 
p~biiCO que f ara realizar a Ucitaçlo na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL paril locaçllo de veículos e 
contrataçlo de Transporte Escolar de Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental de Mlnduri 
· MG . 

OBJETO: Locaç3o/Contrataç3o de Transporte escolar. 
PROPOSTA: o Recebimento dos Envelopes de Habllltaçllo e de Proposta Comercial será até as 

14:00 horas do dia 13/02/2015 , sendo a sess3o do Pregão Presencial no mesmo dia 13/02/2015 que 
acontecer' lls 14:00 horas, tudo no Prédio Municipal da Prefeitura de Mlnduri - MG, situada~ Rua 
Penha, nt 99, Bairro Vila vassalo, nesta cidade de Minduri -MG. 

O texto lntesral do Edital esta disponfvel a partir desta data na sede da Prefeitura Municipal de 
Mlndurl - MG , junto a Equipe de Apolo do Preglo Presencial, delil filltndo parte os seus Anexos. 

Outros esclarecimentos adicionais poderio ser obtidos junto a Comlsslo Perm1nente de UCJtaçllo 
e EqUipe de Apolo do Preglo Presenciill e através do Prqoelro , sito ~ Rua Penha, nt 99, Bairro V1la 
v..ssalo, na cidade de Mlnduri, Estado de Minas Gerais ou pelo telefone (35) 3326.1219, nos hor,rlos 
de 8:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira. 

Mlndurl - MG, 04 de Fevereiro de 2015. 
José Mauricio Landim - Pregoeiro de Mlndurl • MG 

Dt$ Ampstras dg$ prMutAJ d 
As amostras dos produtos dever~o ser entregues na Escola Munlcl 

situado ~ Rua Rio Grande do Sul, n.t 150, Mlnduri/MG, do dia 02/02/201 •s 17:00 horas, para avallaçao e seleçllo do produto a ser adquirido, as qu: 
1 testes necessários, Imediatamente após a fase de habllltaçllo. 
lpql • perjQdjddadt de entreu dgs prpdytga 

Os gêneros alimentfclos dever lo ser entregues na Escola Municipal Du1 
do ~ Rua Rio Grande do Sul, n.t 150, Minduri/MG, peto perfodo de fever' 
qual se atestara o seu recebimento. 

"M"""'A 
O pagamento ser' realizado até cinco dias úteis após a úlnma entrega 

ferência eletrônica mediante apresentaç3o de documento flscal corresp' 
tuado, vedada anteclpaçao de pagamento, para cada faturamento. 
Dlspgsi&Acl Gemi' 

A presente Chamada Pública poderá ser obtida na Secr~tarla Municipal 
8:00h b 12:00h, de segunda a sexta~felra, ou através do slte www.mlndu' 

Para deflniçllo dos preços de referência devera observar o artigo 2~ 
Os gêneros allmentfclos da aarlcultura familiar nao poder ao ter P'' 

cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Aarlcultura Familiar ( 
çllo nt 38 do FNDE, slte: hnp://www.mda.grrv.br/portal/saf/prOffamas/; 

Na analise das propostas e na aqulslçlo dos alimentos, deverlo ter 
grupos locais e as dos Grupos Formais, art. 23, § 31 e§ 41, da Resoluçllo n' 

Os produtos allmentfclos deveria atender ao disposto na leglslaçlo 
pela Agência Nacional de VlaiiOncla Sanitária I Ministério da Saúde e pel' 
Pecuária e Abastecimento; 

Chamada Pública n.t 01/2015 para aqulsiçlo de gêneros alimentfclos da Agricultura Familiar para O limite individual de venda do Aaricultor Familiar e do Empreen 
alimentaçlo escolar com dispensa de llcltaçlo, lei n.t 11.947, de 16/07/2009, Resoluçllo n.l 38 do mentaçJo escolar devera respeitar o valor máximo de 1té RS 20 000,00 (' 
FNDE, de16/07/2009. ano civil; 

A Prefeitura MuniCipal de Mindurl pessoa jurfd1ca de d1re1to público, com sede ~ Rua Penha, 99 A aqulslçllo dos aêneros alimentfclos se" formalizada atriVés de 
-Vila vassalo, Inscrita no CNPJ sob o nt 17.954.041/0001-10, representado neste ato peto Prefeito •Gêneros Al1mentfclos da Aarlcultura Familiar para Allmentaçlo Escol•r, 
José Roaal~da.Silva..J\CUISO d.e s~ Dretroa.'ltivasleaais__Lconsideran~o..dlsoosto no._art.2.l-<li1 Lei Í tuaa nUS do FNDE. 


