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Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2017  

 

PREÂMBULO  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

A FUNDAÇÃO UNIRG, torna público que se acha aberta nesta instituição 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, Processo nº. 
2017.02.013521, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 

posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  

 

 
1- DO OBJETO 

 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para locação de ônibus 

de viagem, padrão executivo, conforme especificações constantes no Edital e seus 

anexos.  
 

1.1.1 O ônibus deverá ser padrão executivo - turismo, truncado,  com ar condicionado, 

TV, DVD, Som/CD, água, banheiro e capacidade para 45 (quarenta e cinco) passageiros 

sentados, incluso: motorista, combustível e seguro total. 

 

1.2 Os serviços ofertados pelo licitante deverão atender às exigências de qualidade, 
observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de 

qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente 

para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor). 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas, do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições constantes 

deste Edital, e esteja devidamente cadastrada no portal da Confederação Nacional dos 

Municípios. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 

2.2 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas.  

 

2.3 É vedado participar da presente licitação as empresas:  

Horário e Local para abertura da Licitação e recebimento dos envelopes contendo 

PROPOSTA DE PREÇO “A” e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO “B”. 

 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 006/2017 
PROCESSO n° 2017.02.013521 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 18/07/2017 às 8h50min 

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 18 de Julho de 2017 às 9h (horário de Brasília) 

LOCAL: Aplicativo no web-site  www.portaldecompraspublicas.com.br 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 134.136,75 (Cento e trinta e quatro mil, cento e trinta 

seis reais, setenta e cinco centavos). 
 

Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
Observação: Não havendo expediente na Fundação UNIRG ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data definida, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local 
estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação em contrário. 

mailto:cpl@unirg.edu.br


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 

CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-7505/7693 

cpl@unirg.edu.br 

 

 
Pág. 2 de 27 

 a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação 

judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  

 

 b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 
punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93, bem como aquelas 

relacionadas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

 

 c) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou 
ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;  

 

 d) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação;  

  
 e) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste 

certame;  

 

 f) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum; 

  

 g) Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

 2.3.1 Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa 
proponente, sob pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme 

legislação vigente. 

 

 2.4 É vedada à subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação da 

contratação, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista.  

 
3 - DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 

 

3.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão 
dispor de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas 

junto a Confederação Nacional dos Municípios pelo web-site: 

www.portaldecompraspublicas.com.br.  
 

3.2 - As empresas licitantes deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo 

poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 

Sistema de Licitações de Pregão Eletrônico. Sendo sócio-proprietário ou dirigente da 
empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no 

qual estejam expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. 

 

3.3 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à 
Fundação UNIRG e ao Portal da CNM – Confederação Nacional dos Municípios a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. O credenciamento junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal do 

licitante e de seu representante legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
3.4 – O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado, por iniciativa desta Fundação e do sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br, devidamente justificada, ou em virtude de sua 

inabilitação. 
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4 - DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

4.1 - Do envio das propostas de preços pelo sistema eletrônico: 
 

4.1.1 - Os fornecedores credenciados interessados em participar do pregão eletrônico, 

deverão enviar suas propostas de preços, utilizando, para tanto, exclusivamente, o sistema 

eletrônico, sendo consideradas inválidas as propostas apresentadas por quaisquer outros 

meios. 

 
4.1.2 – As empresas que apresentarem propostas para participação no Pregão na forma 

Eletrônica, automaticamente estarão prestando declaração dando ciência que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o disposto no artigo 4º, VII, 

da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002. 

 
4.1.3 - O representante credenciado observará as condições do Edital, disponível na lista de 

editais, observará as condições e exigências previstas e condicionantes do objeto do 

certame, manifestará, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação prevista neste edital e inserirá sua proposta inicial para o objeto 

deste certame, até a data e horário previsto no preâmbulo deste ato convocatório. 

 
4.1.4 - A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 

em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 

 

4.1.5 - Caberá à empresa licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

 

4.1.6 - Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá preencher o campo 

PREÇO UNITÁRIO, encontrado na tela, com o preço unitário proposto para cada um dos 
itens especificados no Termo de Referência deste edital, em moeda nacional, com apenas 

duas casas decimais após a vírgula, sendo consideradas apenas as duas primeiras casas 

decimais, caso a proposta seja apresentada com três ou mais. 

 

4.1.7 - Nos preços cotados na proposta deverão estar incluídos todos os valores 
incidentes, tais como taxas, impostos, fretes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser 

os praticados na data da abertura da proposta. 

 

4.1.7.1 - Para efeito da disputa na Sessão de Lances, os preços deverão ser cotados com o 

ICMS, taxas, impostos, fretes e outras despesas, de forma que o objeto do certame não 

tenha ônus para a Fundação UNIRG. 
 

4.1.8 - O proponente terá oportunidade de rever as condições de sua proposta, cancelando-

a e enviando nova proposta, desde que não tenha encerrado o período de tempo previsto 

para o encaminhamento desta. Uma vez encerrado o tempo previsto, o sistema não 

permitirá a alteração ou encaminhamento de nova proposta. Após a abertura das propostas, 
não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo 

pregoeiro. 

 

4.2 - Da abertura e do julgamento das propostas de preços: 

 

4.2.1 - Na data e horários previstos no preâmbulo deste edital serão abertas as propostas de 
preços, passando ao pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas, verificando a sua 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 

 

4.2.2 - O pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipo MENOR PREÇO. 
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4.2.3 - O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias consecutivos, contados da data marcada para abertura das propostas. Em caso de 

omissão do licitante, considerar-se-á o prazo mínimo exigido. 

 

4.2.4 - Será desclassificada a proposta que estiver elaborada em desacordo com os 

termos deste edital, que se oponha o qualquer dispositivo legal vigente ou que 

contenha preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços simbólicos ou 
irrisórios, ou com valor zero e ainda, vantagens ou preços baseados nas ofertas dos 

demais licitantes. Também não serão consideradas as propostas que impuserem 

condições diferentes das dispostas nesta licitação, que apresentarem irregularidades 

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou que não atenderem aos requisitos 

mínimos discriminados neste edital, bem como a condição do certame: MENOR 
PREÇO. OS VEICULOS DEVERÃO ESTAR DISPONIVEIS A IES COM ATÉ 3 HORAS DE 

ANTECEDÊNCIA AO EMBARQUE. 

 

4.3 - Da sessão de disputa e da formulação de lances: 

 

4.3.1 - A partir do horário previsto neste edital, terá início à sessão pública do pregão 

eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância 
com as especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo edital. 

 

4.3.2 - Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

4.3.3 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as 

regras de aceitação dos mesmos. 

 

4.3.4 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance 

anteriormente registrado no sistema. 
 

4.3.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

4.3.6 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, 

vedada a identificação do detentor do lance. 

 

4.3.7 - A etapa de lances da sessão pública, prevista no edital, será encerrada mediante 

aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes. O 

tempo de iminência é o tempo oferecido ao fornecedor para que ele se prepare para a etapa 
do tempo aleatório que irá iniciar ao final do tempo de iminência. 

 

4.3.8 - Após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrado o 

recebimento de lances. 

 
4.3.9 - Encerrada a etapa competitiva o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor 

valor, para que possa ser obtido um menor valor, bem como decidir sobre sua aceitação. 

 

4.3.10 - O pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor proposta imediatamente após 
o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após 

negociação e decisão do pregoeiro sobre a aceitação do lance de menor valor. Caso não haja 

lances, o licitante vencedor será aquele que houver ofertado a melhor proposta inicial. 

 

4.3.11 - No caso de haver desconexão do pregoeiro com o sistema eletrônico, no decorrer da 

etapa competitiva do pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o 
recebimento dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, 

sem prejuízo dos atos realizados. 
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4.3.12 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do 

pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 

 
4.3.13 - Caso a empresa detentora da melhor proposta venha a ser desclassificada ou 

inabilitada, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na 

ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

5– DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

5.1 - Até 02 (dois) dias antes da data fixada para abertura do certame, qualquer pessoa 

poderá impugnar o Ato Convocatório. 

 

5.2 – O pedido de Impugnação deverá ser realizado exclusivamente na forma eletrônica, 
conforme determina a Lei, através do site provedor do sistema.  

 

5.3 – Caberá o pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável, decidir sobre a impugnação no 

prazo de até vinte e quatro horas, conforme a Lei. 

 

5.4 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 
ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores á data fixada par abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet. 

 

6 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.  

 
6.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, 

quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-

razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 

6.2 - A manifestação prévia do licitante para posterior interposição do recurso, durante a 

sessão pública, será realizada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 

 

6.3- O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos demais 
licitantes, serão realizados através do sistema eletrônico no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

6.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 
6.5 - Julgado o recurso, a decisão será publicada no 

www.portaldecompraspublicas.com.br, ou ainda, a requerimento de cópia da decisão 

diretamente ao pregoeiro.  

 

6.6- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 

6.7 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência 

do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 

vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

6.8 - A adjudicação será feita considerando o menor preço. 

7 - DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 

DETALHADA DO DETENTOR DA MELHOR OFERTA 
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7.1 - Imediatamente após o encerramento da etapa de lances, da sessão pública virtual, o 

detentor da melhor oferta deverá encaminhar a documentação exigida para habilitação, bem 

como o DETALHAMENTO DE SUA PROPOSTA DE PREÇOS, atualizada em conformidade 

com o lance eventualmente ofertado, para a Comissão Permanente de Licitação da 
Fundação Unirg, localizada no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, na Avenida Pará, 

quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi-TO, 

de segunda-feira à sexta-feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h. 

 

7.2 - O prazo para o recebimento do original e/ou cópia autenticada da documentação 

exigida para habilitação, bem como do detalhamento da proposta de preços, será de 
até 05 (cinco) dias, contados da data da sessão pública virtual com tolerância de 01 

(um) dia por motivos fortuitos, sob pena de inabilitação. Recomenda-se, para 

cumprimento do prazo, que a mencionada documentação seja encaminhada por 

SEDEX ou meio mais célere. 

 
7.2.1 – Para dar celeridade ao certame, os detentores das melhores propostas deverão, 

primeiramente, realizar o encaminhamento da proposta escrita e documentos de habilitação 

digitalizado em arquivo Pdf para o e-mail cpl@unirg.edu.br, os quais devem ser 

encaminhados no prazo máximo de 3h (três horas), contadas a partir do encerramento 

da etapa de lances, sob pena de desclassificação. 

 
7.3 - O Detalhamento da Proposta de Preços deverá ser apresentado digitado, 

contendo a razão ou denominação social, o número do CNPJ, o endereço com CEP e os 

números de veículos de comunicação à distância (telefone e e-mail) da empresa, 

redigida com clareza, sem emendas, rasuras, borrões não ressalvados, acréscimos ou 

entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da empresa (se 
Procurador acompanhado da respectiva Procuração), e conter expressamente as 

informações exigidas no respectivo anexo. 

 

7.4 - A habilitação do licitante será aferida por intermédio dos seguintes documentos: 

 

7.4.1 - Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão apresentar os 
seguintes documentos: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
7.4.2 - Para a comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão 

apresentar: 

a)- Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, 

expedida pelo cartório distribuidor da sede da empresa; 

b)- BALANÇO PATRIMONIAL do último exercício social, exigível e 
apresentado na forma da lei, inclusive com TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO, 

registrado na Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, que comprove a situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

c)- As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 

exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço 

Patrimonial levantado, conforme o caso. 
 

7.4.3 - Para a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista os licitantes deverão 

apresentar os seguintes documentos: 

1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 

Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto deste certame; 

3- Certidão Conjunta Positiva, com efeito, de Negativa de Débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União expedida pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

4- Certidão Negativa de Débitos, com Efeito Negativo, da Prefeitura 

Municipal onde esta instalada o estabelecimento da proponente.  

5- Certidão Negativa de Débito, com efeito de negativa quanto aos 

tributos estadual, relativamente à sede ou domicílio do proponente; 
6- Certificado de regularidade do FGTS-CRF, expedido pela Caixa 

Econômica Federal; 

7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943 (Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011). 

 

7.4.3.1 A certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos tributos distritais 

substitui os documentos dos itens 7.4.3 “e”. 

 

7.4.4 Para comprovação da qualificação técnica, os licitantes deverão apresentar: 
a) apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, 

obrigatoriamente pertinente e compatível com objeto do PREGÃO, expedido por 

entidade pública ou privado, usuária do bem em questão. O atestado deverá conter 

os dados do responsável por sua emissão, tais como: nome completo, função 

exercida, telefone, RG e CPF (Anexo VI). 
7.4.5 Outras comprovações: 

a)  Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que não possui em seu quadro de funcionários menor de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 

termos do Artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.(Modelo Anexo IV); 
 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou 

contratar com a Administração (Modelo no Anexo III). 

 
7.5 - Sob pena de inabilitação, os documentos exigidos para habilitação deverão ser 

apresentados em original, cópia autenticada ou cópia não autenticada acompanhada dos 

respectivos originais, para autenticação pelo Pregoeiro ou por publicação em órgão da 

imprensa oficial, não se aceitando documentos em forma de ‘FAX’ e nem a apresentação de 

protocolo em substituição a documento solicitado.  

 
7.5.1 - Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas às repartições 

competentes quanto aos documentos mencionados neste Edital, nem cópias ilegíveis, 

mesmo autenticadas, também não sendo aceito solicitação de substituição dos documentos 

exigidos. 

 
7.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar: 

a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo; 

 

b) em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz); 

 
c) em nome da filial, se o licitante for a filial, salvo aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz). 

 

7.7 - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser datados dos últimos 60 

(sessenta) dias da data prevista para a abertura dos envelopes, quando não tiver prazo 
estabelecido pelo órgão competente expedidor ou por outra norma legal. 
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7.8 - A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas 

nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante.  

 
7.9 - Havendo superveniência de fato impeditiva, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob 

as penalidades legais cabíveis. 

 

7.10 - A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e 

sua integral concordância com as cláusulas deste edital. 

 
8 - DA CONTRATAÇÃO, DA VIGENCIA E DA GARANTIA. 

 

8.1- Após homologado o resultado deste Pregão, a Fundação UNIRG convocará a licitante 

vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do instrumento contratual 

no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da convocação, e a recusa injustificada de 
assinar o contrato caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se 

às penalidades prevista no item 15. 

  

8.2- Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa 
a tributos federais e dívida ativa da União) e a Prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão 

licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 

autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 

meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 

8.3- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua 

situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de 

validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

 
8.4- A contratação terá vigência iniciada a partir da assinatura do instrumento contratual e 

término em 31/12/2017, ou total adimplemento do objeto contratual. 

 

8.5- O contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, sob nenhum pretexto 

ou hipótese, poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem 
ser executado em associação da contratada com terceiros. 

 

8.6- Todos os contatos, reclamações e penalidades serão feitos ou aplicados diretamente à 

empresa que participar da Licitação. Em nenhum caso a Fundação UNIRG negociará com 

entidades representadas pelas licitantes. 

 
8.7- Independente de transcrição consideram-se como parte integrante do Contrato este 

Edital, seus anexos e a proposta de preço apresentada pelo licitante vencedor.  

 

8.8- Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para 

a contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos (§3º do artigo 64 
da Lei nº 8.666/93).  

 

9 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

9.1 A CONTRATANTE E CONTRATADA deverão cumprir fielmente as condições 

estabelecidas neste edital, Termo de Referência e demais documentos que compõe este 
procedimento licitatório; 

 

9.2 A CONTRATADA deverá apresentar documentação contendo autorização do órgão 

competente para transporte de passageiro, em conformidade com a legislação vigente e 

orientação da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT; 
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9.3 A CONTRATADA deverá se responsabilizar durante o período das viagens e bem como 

fora dela, pelos gastos com hospedagem e alimentação do motorista, conserto de pneus, 

reparos mecânicos nos ônibus, combustível, seguro e outros que se fizerem necessários 

para a execução dos serviços; 
 

9.4 O veículo deve estar em plenas condições de uso, segurança e conservação, conforme 

exigido pela lei de fiscalização de transporte coletivo, no âmbito federal, estadual e 

municipal durante a vigência contratual, no que tange ao objeto licitado. 

  

9.5 O serviço contratado deverá estar à disposição da CONTRATANTE nas datas, horas e 
locais indicados, quando solicitados; 

 

9.6 A locação para viagens será por demanda, de acordo com a necessidade de utilização 

por parte da CONTRATANTE; 

 
9.7 O prazo mínimo para comunicação da necessidade do veiculo à CONTRATADA será de 

48 (quarenta e oito) horas. 

 

9.8 O valor a ser cobrado pela viagem/trecho será calculado multiplicando-se a 

quilometragem percorrida na viagem/trecho, pelo valor estabelecido por quilometro rodado 

pela proponente (licitante). 
 

12.9 O termo trecho/viagem para fins desta contração, terá sempre como cidade de 

partida e destino final Gurupi-TO. A quilometragem sempre será contada a partir da 

referida cidade, considerando o inicio da viagem até o destino e o respectivo retorno (ida e 

volta). 
 

9.10 As datas previstas poderão ser alteradas em caso de mudança da programação dos 

eventos, devendo ser comunicada para a empresa com antecedência de pelo menos 24(vinte 

e quatro) horas. 

 

9.11 Os profissionais responsáveis pela condução do veículo serão de responsabilidade da 
CONTRATADA, que deverão estar uniformizados e com habilitação adequada e válida para 

condução de transportes de passageiros. A cada 800 km percorridos efetuar a troca do 

profissional condutor. 

 

9.12 Despesas de manutenção, reboque, acidentes de trânsito, pedágios, taxas de 
estacionamento, ou outros custos cobrados por órgãos públicos, são de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

 

9.13 Caberá à CONTRATADA responder por quaisquer danos causados aos empregados ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela 
CONTRATANTE. 

 

9.14 A Fundação UNIRG, não se responsabilizará por qualquer quebra, avarias de peças 

que sejam causadas por desgaste normal de utilização, sendo devida, entretanto, a 

apuração de responsabilidade no caso de avaria causada por imprudência, imperícia ou 
negligência dos usuários. 

  

9.15 A fiscalização e acompanhamento do contrato serão feitas por servidor e/ou fiscal 

designado pela CONTRATANTE 

 

10- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 

10.1- Os veículos locados deverão atender aos seguintes itens que já estão inclusos no valor 

da proposta apresentada pela empresa:  

a) Motorista;  

b) Combustível;  
  c) Seguro total;  
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d) Equipamentos obrigatórios, segundo o Código de Trânsito Brasileiro;  

e) Perfeito estado de higiene; 

f) Ar condicionado, TV, DVD, Som/CD, agua e banheiro. 

 
 10.2- Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la imediatamente, por 
veículos do mesmo nível ora licitado, problema que venha a ocorrer, deverá o veículo ser 

trocado em até 02 (duas) horas; 

  

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
11.1 A despesa decorrente da aquisição dos materiais, objeto desta licitação, correrá à conta 

dos recursos específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotação 

Orçamentária nº. 0004.0401.12.364.1241.2106 (Manutenção das Atividades da Reitoria), 

0004.0401.12.364.1241.2083 (Manutenção da Administração Geral) e elementos de 

despesas 3.3.39-5500.00.000 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica). 

  
11.2- O pagamento em favor da licitante vencedora será de 50% (cinquenta por cento) na 

data prevista para início dos trabalhos (viagem) e 50% (cinquenta por cento) em até 05 

(cinco) dias após a conclusão do serviço (viagem), mediante a apresentação da nota fiscal de 

serviço, que será conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG. 

 
11.3- As notas fiscais deverão estar acompanhadas do respectivo Termo de Recebimento 

dos materiais, devidamente assinado por responsável da Fundação UNIRG. 

 

11.4- Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso 
gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

12 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

12.1- A licitante vencedora, nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e Leis 
subsidiárias, garantidas o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 

licitar e contratar com a União, Estados ou Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciada no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere 

o Inciso XIV do art.4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação 

de multa compensatória de até 20% (vinte por cento) e das demais cominações legais se 

cometer uma ou mais das seguintes faltas: 
 

12.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 

12.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 

12.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

12.1.3.1 deixar de encaminhar a proposta ajustada ao lance final, bem como 

os documentos de habilitação e demais documentos nos prazos determinados neste 

edital. 

 
12.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

12.1.5. Não mantiver a proposta; 

 

12.1.6. Cometer fraude fiscal; 
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12.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

12.1.7.1 - Considera-se comportamento inidôneo atos como os descritos nos 

artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 
 

12.1.8. Pelo atraso na execução dos serviços ou na entrega dos produtos, em relação ao 

prazo proposto e aceito. 

 

12.2 A Inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, aplicar as 

sanções previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 
 

I. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação, a juízo da Administração; 

 

II. Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e 
ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 

a. ADVERTÊNCIA por escrito; 

 

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte 

contratual não cumprida a juízo da Administração; 
 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

12.3 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração, 

podendo ser aplicada as sanções civis ou penais cabíveis. 
 

12.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 

desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 

Administrativo com ampla defesa. 

  
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 Os prazos mencionados neste edital, bem como nas respectivas propostas, somente 

terão início e término em dia de expediente na Fundação UNIRG, e serão sempre 

considerados em dias corridos, salvo se outra forma for prevista. 

 
13.2 Para efeito de aplicação do previsto neste subitem, os prazos indicados para quaisquer 

atos do procedimento licitatório, inclusive o da validade das propostas, serão considerados 

prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, se recaírem em data em que não haja 

expediente na Fundação UNIRG. 

 
13.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. 

 

13.4 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

entregar os produtos adjudicados, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

13.5 A Administração se reserva o direito de anular ou revogar, a qualquer tempo, a 

presente licitação, sem que disto decorra qualquer direito aos licitantes, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei nº 8.666/93. 
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13.6- A nulidade do processo licitatório induzirá a dos atos decorrentes. 

 

13.7 É facultado ao pregoeiro, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

13.8 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. O 

pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

julgar necessário. 

 
13.9 O pregoeiro poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou especialistas 

no assunto objeto desta licitação. 

 

13.10 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

13.11 O resultado da licitação será divulgado no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

13.12 Respeitados os prazos legais e os direitos dos licitantes, o pregoeiro, a qualquer 
tempo, antes da abertura das propostas, poderá, motivadamente, proceder a alterações 

concernentes à licitação ora regulada, por sua iniciativa, disponibilizando no sistema as 

informações necessárias e determinando, ainda, quando necessário, o adiamento do 

recebimento e/ou da abertura das propostas. 

 
13.13 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 

13.14 O pregoeiro e sua equipe de apoio encontram-se à disposição para esclarecimento de 

dúvidas ou informações complementares na sala da Comissão Permanente de Licitação, 

localizada no Centro Administrativo da Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, 

quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º piso, Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, 
Gurupi/TO, ou pelo telefone (63) 3612-7505, e ainda pelo e-mail cpl@unirg.edu.br. O 
pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos 

por ele em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto da Fundação UNIRG 

quanto do emissor. 

 

13.15 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes 
como foro a Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

14 – ANEXOS  

14.1- São partes integrantes do presente Edital: 

 Anexo I: Termo de Referência; 

 Anexo II: Minuta do Contrato; 

 Anexo III: Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para 
Licitar; 

 Anexo IV: Modelo de Declaração de Cumprimento do Inciso XXXIII, do art. 7º  
C.F; 

 Anexo V: Modelo de Proposta de Preço; 

 Anexo VI: Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 

 Anexo VII: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 
 

Gurupi/TO, aos 26 dias do mês de junho de 2017. 
 

Judson Rodrigues de Santana Costa 
Pregoeiro da Fundação UNIRG 

 

mailto:cpl@unirg.edu.br
mailto:cpl@unirg.edu.br


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 

CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-7505/7693 

cpl@unirg.edu.br 

 

 
Pág. 13 de 27 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 

 

Anexo I- TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 

1. DEMANDANTE 

 

Fundação UNIRG 

Unidade: Reitoria 
Responsável: Lady Sakay 

Telefone: (63) 3612-7619 

E-mail: reitoria@unirg.edu.br  

 

2. OBJETO 
 

2.1 O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços 

de locação de ônibus padrão executivo, tipo turismo, truncado, com ar condicionado, TV, 

DVD, Som/CD, água, banheiro e capacidade para 45 (quarenta e cinco) passageiros 

sentados. 

 
3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1 A contratação visa o transporte de acadêmicos, professores e servidores do Centro 

Universitário UnirG, para participação de eventos técnicos, científicos e esportivos, os quais 

requeiram representação institucional, com deslocamento dentro e fora do município de 
Gurupi e região, visto que as referidas viagens acontecerão de acordo com necessidade da 

Instituição. As quantidades foram estimadas, conforme a necessidade apontada no 

planejamento das unidades. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Item Especificação Unid. Quant. 

1. 

Locação de Ônibus Executivo, truncado, com ar 

condicionado, TV, DVD, Som/CD, água, banheiro e 
capacidade para 45 (quarenta e cinco) passageiros 

sentados. Incluso: motorista, combustível e seguro 

total. 

Km 19.525 

 

5. DA ESTIMATIVA 

 

5.1 As quantidades apresentadas servem apenas de estimativa para composição dos preços, 

podendo sofrer alterações para mais ou para menos, conforme necessidade do Centro 
Universitário UNIRG, desta forma, não constitui sob nenhuma hipótese garantia de 

faturamento. No caso de haver acréscimo ou supressão nas quantidades, o preço permanecerá 

inalterado. 

 

5.2 O valor total estimado previsto para a contratação é de R$ 134.136,75 (Cento e trinta e 

trinta e quatro mil, cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos). 
 

6. FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1 O pagamento em favor da licitante vencedora será de 50% (cinquenta por cento) na data 

prevista para inicio dos trabalhos e 50% (cinquenta por cento) em até 05 (cinco) dias após a 
conclusão do serviço, mediante a apresentação da nota fiscal de serviço, que será conferida 

e atestada por responsável da Fundação UNIRG. 
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7. CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1 A CONTRATANTE E CONTRATADA deverão cumprir fielmente as condições 
estabelecidas neste termo de referência; 

 

7.2 A CONTRATADA deverá apresentar documentação contendo autorização do órgão 

competente para transporte de passageiro, em conformidade com a legislação vigente e 

orientação da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT; 

 
7.3 A CONTRATADA deverá se responsabilizar durante o período das viagens e bem como 

fora dela, pelos gastos com hospedagem e alimentação do motorista, conserto de pneus, 

reparos mecânicos nos ônibus, combustível, seguro e outros que se fizerem necessários 

para a execução dos serviços; 

 
7.4 O veículo deve estar em plenas condições de uso, segurança e conservação, conforme 

exigido pela lei de fiscalização de transporte coletivo, no âmbito federal, estadual e 

municipal durante a vigência contratual, no que tange ao objeto licitado. 

  

7.5 O serviço contratado deverá estar à disposição da CONTRATANTE nas datas, horas e 

locais indicados, quando solicitados; 
 

7.6 A locação para viagens será por demanda, de acordo com a necessidade de utilização 

por parte da CONTRATANTE; 

 

7.7 O prazo mínimo para comunicação da necessidade do veiculo à CONTRATADA será de 
48 (quarenta e oito) horas. 

 

7.8 O valor a ser cobrado pela viagem/trecho será calculado multiplicando-se a 

quilometragem percorrida na viagem/trecho, pelo valor estabelecido por quilometro rodado 

pela proponente (licitante). 

 
7.9 O termo trecho/viagem para fins desta contração, terá sempre como cidade de partida e 

destino final Gurupi-TO. A quilometragem sempre será contada a partir da referida cidade, 

considerando o inicio da viagem até o destino e o respectivo retorno (ida e volta). 

 

7.10 As datas previstas poderão ser alteradas em caso de mudança da programação dos 
eventos, devendo ser comunicada para a empresa com antecedência de pelo menos 24(vinte 

e quatro) horas. 

 

7.11 Os profissionais responsáveis pela condução do veículo serão de responsabilidade da 

CONTRATADA, que deverão estar uniformizados e com habilitação adequada e válida para 

condução de transportes de passageiros. A cada 800 km percorridos efetuar a troca do 
profissional condutor. 

 

7.12 Despesas de manutenção, reboque, acidentes de trânsito, pedágios, taxas de 

estacionamento, ou outros custos cobrados por órgãos públicos, são de responsabilidade da 

CONTRATADA; 
 

7.13 Caberá à CONTRATADA responder por quaisquer danos causados aos empregados ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela 

CONTRATANTE. 

 
7.14 A Fundação UNIRG, não se responsabilizará por qualquer quebra, avarias de peças que 

sejam causadas por desgaste normal de utilização, sendo devida, entretanto, a apuração de 

responsabilidade no caso de avaria causada por imprudência, imperícia ou negligência dos 

usuários. 
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7.15 A fiscalização e acompanhamento do contrato serão feitas por servidor e/ou fiscal 

designado pela CONTRATANTE. 

 
 

Gurupi/TO, 08 de Março de 2017.                

 

 

 

 
GESTOR IMEDIATO: 

 

(original assinado por) 

 

____________________________________ 
Lady Sakay 

Reitoria do Centro Universitário UNIRG 

 

 

 

 
 

ORDENADOR DE DESPESAS: 

(original assinado por) 

 

_______________________________________ 
Antônio Sávio Barbalho do Nascimento 

                                              Presidente da Fundação UnirG 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 

ANEXO II- MINUTA DO CONTRATO 

 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ______/2017 

 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG 

E A EMPRESA __________________. 

 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO UNIRG, fundação pública com personalidade jurídica de 

direito público, entidade da administração descentralizada do 

município de Gurupi, inscrita no CNPJ sob nº 01.210.830/0001-06, 

com sede na Avenida Pará, nº 2.432, quadra 20, lote 01, Setor Waldir 

Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO, neste ato representado pelo 
Presidente ANTÔNIO SÁVIO BARBALHO DO NASCIMENTO, conforme 

Decreto de nomeação nº 013/2013, brasileiro, solteiro, advogado, 

portador de RG 616.172 SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 

244.010.481-72 e, residente e domiciliado nesta Cidade. 

  

 
CONTRATADA: _______________________________________ pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, e Inscrição 

Estadual nº ____________________ com sede na 

________________________________________, na cidade de 

__________________- _____, neste ato representada pelo Sr. 
_______________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, 

portador de RG nº __________ e inscrito no CPF sob o nº 

________________, residente e domiciliado no endereço 

_________________________, resolvem celebrar o presente Contrato, que 

se regerá pelas cláusulas e condições que seguem: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

  

1.1- O presente Contrato decorre de homologação do Pregão Eletrônico nº 006/2017, na 

forma da Lei nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, 
Lei Complementar nº 123/2006 e ato de ratificação do Senhor Presidente da Fundação 

UNIRG, conforme Termo de Homologação data de _____/_____/2017, tudo constante no 

Processo Administrativo nº 2017.02.013521, do qual passa a fazer parte integrante este 

Instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 

2.1 O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa para locação de ônibus de 

viagem, padrão executivo, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.  

 

2.2 A Contratada é fornecedora dos serviços, conforme Anexo I do Edital do PE 006/2017, 
quanto ao item: 

 

 

Item Especificação Unid. Quant. V. 

Unitário 

Valor Total 

 

 

1 

Locação de Ônibus Executivo, 

truncado, com ar condicionado, TV, 

DVD, Som/CD, água, banheiro e 

capacidade para 45 (quarenta e 
cinco) passageiros sentados. Incluso: 

Km 19.525   
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motorista, combustível e seguro 

total. 

VALOR TOTAL 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DOS SERVIÇOS 
 

3.1 A CONTRATANTE E CONTRATADA deverão cumprir fielmente as condições 

estabelecidas neste Contrato e demais documentos que compõe o procedimento licitatório 

PE 006/2017; 

 

3.2 A CONTRATADA deverá apresentar documentação contendo autorização do órgão 
competente para transporte de passageiro, em conformidade com a legislação vigente e 

orientação da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT; 

 

3.3 A CONTRATADA deverá se responsabilizar durante o período das viagens e bem como 

fora dela, pelos gastos com hospedagem e alimentação do motorista, conserto de pneus, 
reparos mecânicos nos ônibus, combustível, seguro e outros que se fizerem necessários 

para a execução dos serviços; 

 

3.4 O veículo deve estar em plenas condições de uso, segurança e conservação, conforme 

exigido pela lei de fiscalização de transporte coletivo, no âmbito federal, estadual e 

municipal durante a vigência contratual, no que tange ao objeto licitado. 
  

3.5 O serviço contratado deverá estar à disposição da CONTRATANTE nas datas, horas e 

locais indicados, quando solicitados; 

 

3.6 A locação para viagens será por demanda, de acordo com a necessidade de utilização 
por parte da CONTRATANTE; 

 

3.7 O prazo mínimo para comunicação da necessidade do veiculo à CONTRATADA será de 

48 (quarenta e oito) horas. 

 

3.8 O valor a ser cobrado pela viagem/trecho será calculado multiplicando-se a 
quilometragem percorrida na viagem/trecho, pelo valor estabelecido por quilometro rodado 

pela proponente (licitante). 

 

3.9 O termo trecho/viagem para fins desta contração, terá sempre como cidade de partida 

e destino final Gurupi-TO. A quilometragem sempre será contada a partir da referida 
cidade, considerando o inicio da viagem até o destino e o respectivo retorno (ida e volta). 

 

3.10 As datas previstas poderão ser alteradas em caso de mudança da programação dos 

eventos, devendo ser comunicada para a empresa com antecedência de pelo menos 24(vinte 

e quatro) horas. 

 
3.11 Os profissionais responsáveis pela condução do veículo serão de responsabilidade da 

CONTRATADA, que deverão estar uniformizados e com habilitação adequada e válida para 

condução de transportes de passageiros. A cada 800 km percorridos efetuar a troca do 

profissional condutor. 

 
3.12 Despesas de manutenção, reboque, acidentes de trânsito, pedágios, taxas de 

estacionamento, ou outros custos cobrados por órgãos públicos, são de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

 

3.13 Caberá à CONTRATADA responder por quaisquer danos causados aos empregados ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, não 
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela 

CONTRATANTE. 

 

3.14 A Fundação UNIRG, não se responsabilizará por qualquer quebra, avarias de peças que 
sejam causadas por desgaste normal de utilização, sendo devida, entretanto, a apuração de 

responsabilidade no caso de avaria causada por imprudência, imperícia ou negligência dos 

usuários. 

  

3.15 A fiscalização e acompanhamento do contrato serão feitas por servidor e/ou fiscal 

designado pela CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

4.1 O veículo deverá estar disponível no local de saída pelo menos 01 (uma) hora antes do 

horário previsto, com motorista, fardado, devidamente identificado, portando habilitação 
adequada e apólices de seguro total; 

 

4.2 O veículo locado deverá atender aos seguintes itens que já estão inclusos no valor da 

proposta apresentada pela empresa:  

a) Motorista;  

b) Combustível;  
  c) Seguro total;  

d) Equipamentos obrigatórios, segundo o Código de Trânsito Brasileiro;  

e) Perfeito estado de higiene; 

f) Ar condicionado, TV, DVD, Som/CD, agua e banheiro. 

 
 4.3- Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

  a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la imediatamente, por 

veículos do mesmo nível ora licitado, problema que venha a ocorrer, deverá o veículo ser 
trocado em até 02 (duas) horas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

5.1- Pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o preço constante 
de sua proposta, em conformidade com as condições fixadas previamente no respectivo 

Pregão. 

 

5.2 Fica expressamente estabelecido que o preço contratado inclui os custos diretos e 

indiretos concernentes aos serviços serem prestados. 

 
5.3 O pagamento em favor da licitante vencedora será de 50% (cinquenta por cento) na data 

prevista para início dos trabalhos (viagem) e 50% (cinquenta por cento) em até 05 (cinco) 

dias após a conclusão do serviço (viagem), mediante a apresentação da nota fiscal de 

serviço, que será conferida e atestada por responsável da Fundação UNIRG. 

5.4- As notas fiscais deverão estar acompanhadas do respectivo Termo de Recebimento dos 
materiais, devidamente assinado por responsável da Fundação UNIRG. 

 

5.5 A nota fiscal que for apresentada com valores e/ou especificações erradas, será 

devolvida a CONTRATADA no prazo de 02 (dois) dias úteis, para retificação e 

reapresentação. O prazo para pagamento fixado no item 5.3 será contado a partir da data da 

reapresentação da nota fiscal. 
 

5.6 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, que poderá ser compensada com pagamentos pendentes, sem que isso gere 

direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 
6.1- O valor total para o presente Contrato não pode ultrapassar a quantia de R$_____ (valor 
da proposta da licitante vencedora). O preço é referente ao Pregão Eletrônico nº. 006/2017. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO E RECURSOS 

 

7.1- A despesa decorrente da prestação do serviço, objeto deste Convite, correrá à conta dos 

recursos específicos consignados no Orçamento da Fundação UNIRG – Dotação 

Orçamentária nº. 0004.0401.12.364.1241.2106 (Manutenção das Atividades da Reitoria ) 

0004.0401.12.364.1241.2083 (Manutenção da Administração Geral), e elementos de 
despesas 3.3.90-5500.00.000 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

8.1 São obrigações da Contratante, além de outras apresentadas em itens diversos, as que 
seguem: 

 

8.2 Fornecer informações necessárias ao desenvolvimento do objeto contratado. 

 

8.3 Promover o pagamento dentro do prazo estipulado neste Contrato. 

 
8.4 Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas ás 

obrigações contratuais. 

 

8.5 Notificar por escrito a Contratada sobre qualquer irregularidade relacionada à execução 

dos serviços contratados, devendo esta se reportar à Contratante no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis, contadas do recebimento da referida notificação. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1 São obrigações da Contratada, dentre outras já estabelecidas, as seguintes: 

 
9.2 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e pessoais resultantes da adjudicação 

desta Licitação. 

 

9.3 Os profissionais responsáveis pela condução do veículo serão de responsabilidade da 

CONTRATADA, que deverão estar uniformizados e com habilitação adequada e válida para 
condução de transportes de passageiros, sendo que a cada 800 km percorridos deverá 

acontecer a troca do profissional condutor. 

 

9.3 Despesas de manutenção, reboque, acidentes de trânsito, pedágios e taxas de 

estacionamentos, ou outros custos cobrados por órgãos públicos, são de responsabilidade 

da empresa CONTRATADA; 
 

9.4 Os veículos devem ser colocados à disposição no dia, hora e local indicado pela 

Contratante, sendo, na cidade de partida da viagem, conforme o caso;  

 

9.5 Caberá à CONTRATADA responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela 

CONTRATANTE. 

 

9.6 Contratada obriga–se a executar os serviços em perfeita harmonia e concordância com 

as normas adotadas pela Contratante, com especial observância dos termos do Instrumento 
Convocatório e deste Contrato. 

 

9.7 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ocorrer a seus empregados 

quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem 

e demais exigências legais para o exercício das atividades que desempenharem. 
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9.8 A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da CONTRATADA para outra empresa. 

 
9.9 A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou 

definitivamente, a suspensão da execução do Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, 

porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer 

cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento 

efetivamente realizado;  

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1- A fiscalização do contrato será exercida por representante da Contratante, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da vigência do contrato e tudo dará 

ciência à Contratada, conforme artigo 67 da Lei 8.666/93. 
 

10.2- A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade 

do licitante vencedor pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato em conformidade com o artigo 70 

da Lei 8.666/93.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

 

11.1- Este contrato somente sofrerá alterações ante circunstâncias de fatos supervenientes, 

consoante disposição do Artigo 65 da Lei 8.666/93, por meio de Termo Aditivo, numerado 

em ordem crescente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

 

12.1- A licitante vencedora, nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e Leis 

subsidiárias, garantidas o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de 

licitar e contratar com a União, Estados ou Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciada no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere 

o Inciso XIV do art.4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação 

de multa compensatória de até 20% (vinte por cento) e das demais cominações legais se 

cometer uma ou mais das seguintes faltas: 

 
12.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 

12.1.2. Apresentar documentação falsa; 

 

12.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
12.1.3.1 deixar de encaminhar a proposta ajustada ao lance final, bem como 

os documentos de habilitação e demais documentos nos prazos determinados neste 

edital. 

 

12.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

12.1.5. Não mantiver a proposta; 

 

12.1.6. Cometer fraude fiscal; 

 

12.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
 

12.1.7.1 - Considera-se comportamento inidôneo atos como os descritos nos 

artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 

 

12.1.8. Pelo atraso na execução dos serviços ou na entrega dos produtos, em relação ao 
prazo proposto e aceito. 
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12.2 A Inexecução total ou parcial do contrato poderá a Administração, aplicar as 

sanções previstas nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93: 

 
I. Pelo atraso injustificado, multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação, a juízo da Administração; 

 

II. Pela inexecução total ou parcial, a Administração poderá, garantida a prévia e 

ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 

 
a. ADVERTÊNCIA por escrito; 

 

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação ou ao valor da parte 

contratual não cumprida a juízo da Administração; 

 
c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

12.3 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração, 

podendo ser aplicada as sanções civis ou penais cabíveis. 

 
12.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível 

desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo 

Administrativo com ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

 
13.1- A contratação terá vigência iniciada a partir da assinatura do instrumento contratual 

e término em 31/12/2017. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 
14.1- Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou 

bilateralmente por acordo entre as partes, mas sempre atendida a conveniência 

Administrativa. 

 

14.2- Caberá a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial, mas 

sempre por meio de processo administrativo com ampla defesa, quando ocorrer a 
inexecução total ou parcial do Contrato, com as consequências contratuais e as previstas 

em lei ou regulamento, observados os art. 77 a 80 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS TRIBUTOS  

 
15.1- É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, 

encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato. 

 

15.2- A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora, descontará dos pagamentos a efetuar, os 

tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas 

retidas, nos prazos legais. 
 

15.3- Caberá à CONTRATADA toda responsabilidade pelos demais ônus e obrigações 

decorrentes da Legislação Trabalhista, Previdenciária e Tributária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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16.1- A Contratada deverá ainda aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários à realização do objeto contratual, até o limite de 

25% do valor inicial deste Contrato, sempre precedido de justificativa e formalizado através 

de termo de aditamento contratual. 
 

16.2- A Contratada não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou 

definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, 

porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer 

cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento 

efetivamente realizado. 
 

16.3- As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em 

todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores. 

16.4- Reger-se-á o presente Contrato, e ainda os casos omissos, as disposições constantes 

nas Leis nº 10.520/2002, nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Edital do 
Pregão Eletrônico nº 006/2017 e Processo Administrativo nº 2017.02.013521. 

 

16.5- A publicação resumida do instrumento do contrato ou de seus aditamentos, em 

obediência ao Art. 61, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, será de responsabilidade do 

Departamento de Compras e Suprimentos, de acordo com a Portaria nº 378/2011 da 

Fundação UNIRG. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO 

 

17.1- Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes 

como foro, a Comarca de Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 

17.2- E, por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes, em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma. 

 

 
Gurupi/TO, aos ___ dias do mês de __________ de ______. 

 

 

 

 
FUNDAÇÃO UNIRG 

Antônio Sávio Barbalho do Nascimento 

CONTRATANTE 

 

EMPRESA  

Representante 

CONTRATADA 

 

 

 
Testemunhas: 

 

1______________________________________________________CPF_______________________________ 

 

2______________________________________________________CPF_______________________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 

 

ANEXO III 

 
 (MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES). 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR 

 
 

Declaro, sob as penas da lei e para o específico fim de participar do Pregão Eletrônico nº. 

006/2017 da Fundação UNIRG, que a Empresa _____________ (razão social da licitante): 

 

a) não se encontra suspensa temporariamente de participar de licitações ou de 
contratar com o Poder Público; 

b) não está impedida de transacionar com a administração pública municipal ou 

qualquer das entidades da administração pública; 

c) não se encontra, a qualquer título, sujeita a declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar com o Poder Público; 

d) não se encontra, nos termos da legislação em vigor e/ou do Pregão Eletrônico 
nº006/2017, sujeita a qualquer fato ou circunstância que possa impedir a sua 

regular habilitação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste 

procedimento possa decorrer. 

 

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 
firmo a presente. 

 

 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2017. 

 

 
 

 

__________________________________________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 
 

 

 

 

 

 
 

Obs.: A não apresentação da Declaração de Inexistência de Impedimento Legal para 

Licitar é meramente exemplificativa é caso de inabilitação sendo que a mesma 

deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não 

sendo necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 

 ANEXO IV 

 

(MODELO DE DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS LICITANTES). 
 

 

  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

 
_________________________________________ (razão social da Empresa), inscrita no CNPJ sob 

nº. ____________, com sede no endereço ________________________________ declara que 

cumpre o disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal que trata da 

proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos. 

 

Assim sendo, para os fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firmo a presente. 

 

 
(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2017. 

 

 

 

 
__________________________________________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obs.: A não apresentação da Declaração do Menor é caso de inabilitação sendo que a 
mesma deverá ser apresentada no papel timbrado ou carimbo padronizado da 

empresa, não sendo necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 

 

ANEXO V  

MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À Fundação UNIRG  

 

Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 

_________________________ e inscrição estadual nº__________________, estabelecida no (a) 

____________________________________, em conformidade com o Edital do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 006/2017 

 

Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para a venda do 

produto descrito no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT. 
 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1. Contratação de empresa para 

locação de ônibus de viagem, 

padrão executivo, tipo 
turismo, trucando, ano não 

inferior a 2012, com ar 

condicionado, TV, DVD, 

Som/CD, água, banheiro e 

capacidade para 46 (quarenta 
e seis) passageiros sentados. 

 

 

 

 
KM 

RODADO 

 

 

 
19.525 

km 

 

 

 
) 

 

 

 
) 

 VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ (em algarismo e por extenso) 

 

Dados da empresa: 

Razão Social: ____________________________________________________________________________; 
CGC (MF) nº: ____________________________________________________________________________; 

Inscrição Estadual nº: ___________________________________________________________________; 

Endereço: _______________________________________________________________________________; 

Fone: ___________________________________________ Fax (se houver): ________________________; 

CEP: _________________________ Cidade: ________________________ Estado:_________________; 

Banco _______________________________ Agência nº:_________Conta nº:___________________. 
 

Dados do responsável para assinatura do contrato: 

Nome: ___________________________________________________________________________________; 

RG nº: ________________________________________CPF nº: __________________________________; 

Endereço completo:______________________________________________________________________; 
Cargo/Função ocupada: _________________________________________________________________; 

Fone: ____________________________________________________________________________________; 

 

Prazo de validade da proposta: ____________ dias (não inferior a 60 dias), contado da data 

da entrega de seu respectivo envelope. 

 
Cidade/UF, ____ de ______________ de _______. 

 

_________________________________________ 

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

 
 

OBS.: O Modelo de Proposta de Preços é meramente exemplificativo e deverá ser 

apresentado no papel timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo 

necessária a transcrição do cabeçalho da Fundação UNIRG. 

mailto:cpl@unirg.edu.br


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 

CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-7505/7693 

cpl@unirg.edu.br 

 

 
Pág. 26 de 27 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 

 

 ANEXO VI 

 
(MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

(MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ 

no _______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 
empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº. 123, de 14.12.2006, em 

especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido 

na mencionada Lei. 

 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover 

a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para 

efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 

 

 

 
 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2017. 

 

 

 
 

__________________________________________________________________ 

(Nome da empresa e assinatura do representante legal) 

 

 

 
 

 

 

 

 
Obs.: A Declaração é meramente exemplificativa e deverá ser apresentada no papel 

timbrado ou carimbo padronizado da empresa, não sendo necessária a transcrição 

do cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 

  

ANEXO VII 

 
 

Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 

 

 

À Fundação UNIRG. 

Comissão Permanente de Licitação. 
Gurupi-TO. 

 

 

 

 
 

 

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa 

.........................................................................................., estabelecida 

............................................................................, n.º ...................., bairro 

............................................, cidade....................................................................., 
estado............................................, CNPJ n.º ............................................................., é/foi 
nosso fornecedor de (descrever os produtos e ou/serviços), cumprindo sempre e 

pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos 
entregues, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a 

desabone. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

(nome do Município e Estado), ____ de ____________ de 2017. 
 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

nome completo, cargo, telefone, RG e CPF 
 

 

 

 

 

 
 

OBS.: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a 

apresentação de atestado de capacidade técnica idêntico, desde que o mesmo 

possua todas as informações constantes deste modelo, devendo ser apresentada em 

papel timbrado da Empresa que atesta, não sendo necessária a transcrição do 
cabeçalho da Fundação UNIRG. 
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