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1 - PREÂMBULO 
 
1.1 - EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 006/2015 
 
1.2 - PROCESSO Nº 2015016040 
 
1.3 - MEMORANDO Nº 110/2015/SDCT 
 
1.4 - TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
 
1.5 - DATA DA REALIZAÇÃO: 11/12/2015 
 
1.6 - HORÁRIO DE INÍCIO: 10:00 
 

1.7 - LOCAL DE REALIZAÇÃO: Auditório da Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito, situada na Avenida 
Júlio César de Noronha 271 – São Bento – Angra dos Reis – RJ. 
 
1.8 - LEGISLAÇÃO PERTINENTE: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto 
Municipal nº. 4.748/2005, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no 
que não conflitarem com a legislação federal e pelo Capítulo V, Seção Única da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e Decreto Municipal nº.7.107/2009 e 5145/06, observadas as alterações 
posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 
 
1.9 - O Edital poderá ser retirado na sede da Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito diariamente, no 
horário compreendido entre 09h e 16h, exceto aos sábados, domingos e feriados, bem como os 
interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste Edital 
ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do 
início da licitação ou via e-mail ou FAX, direcionados à Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito, com 
sede na Avenida Júlio César de Noronha 271 – São Bento – Angra dos Reis/RJ, no horário de 09h às 16h, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, utilizando-se, para tanto, o número (24) 3365-2213 
ou pelo e-mail: licitacaodc@angra.rj.gov.br. 
 
1.10 - A petição de impugnação deverá ser protocolizada no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Angra dos Reis, situado na Praça Nilo Peçanha nº 186 – Centro, Angra dos Reis/RJ e dirigida a(ao) 
Pregoeiro(o) do certame, da Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito, o qual decidirá sobre a petição 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, anterior a data fixada para o recebimento das propostas, devendo 
vir acompanhada de cópia do contrato social da empresa e carteira de identidade do sócio subscritor. Se a 
petição estiver assinada por procurador, deverá ser anexado o instrumento de procuração e a cópia da 
carteira de identidade. 
 
1.11 - Caberá a(ao) Pregoeira(o) responder as impugnações e pedidos de esclarecimento deduzidos pelos 
potenciais licitantes antes da realização da sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para todos 
os interessados por quaisquer das formas de divulgação previstas no subitem 1.12 deste edital. 
 
1.12 - As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocadas, obrigarão à todos os licitantes, devendo 
ser publicadas pelo mesmo material em que se deu a primeira publicação e divulgadas por meio eletrônico 
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na internet, sendo comunicadas aos adquirentes do edital, via telefax, e-mail, telegrama ou entrega 
pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
modificação não alterar a formulação das propostas. 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 – A presente licitação tem por objeto aquisição de equipamentos destinadas as embarcações e veículos 
da Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito de Angra dos Reis, em atendimento ao Termo de Convênio 
celebrado entre a ELETRONUCLEAR x Município de Angra dos Reis/RJ, nas quantidades e especificações 
contidas no Termo de Referência – ANEXO II, parte integrante e inseparável deste edital, independente de 
transcrição. 
 
2.2 – Os equipamentos ofertados 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 do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor). 

 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado 
deste certame, exceto consórcio, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes deste Edital e seus anexos. 
 
3.2- Não poderão participar desta licitação: 
 
3.2.1- os interessados que se encontrarem sobre falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, 
empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, Federal, Distrital e Municipal, ou punidos com 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, bem como aqueles 
relacionados no art. 9º da Lei nº 8.666/93.   
 
3.2.2- suspensos temporariamente de participação em licitação e impedidos de contratar com a 
Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93. 
 
3.2.3- declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração pública, direta 
ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93. 
 
3.2.4- cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório. 
 
3.3 - Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de 
responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 
 

 
4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da fonte de recurso CONVÊNIO ELETRONUCLEAR 
Nº CR.P-CV-009/2014, Ficha nº 20151087, da Dotação Orçamentária nº 
31.01.449052.06.182.0103.7.003.43.00 e ficha nº 20151131, da Dotação Orçamentária nº 
31.01.339030.06.182.0103.7.003.43.000. 
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5 - DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 - A(s) empresa(s) participante(s) deverá(ao) se apresentar para credenciamento junto à(ao) Pregoeiro(o) 
com apenas um representante legal, o qual deverá estar munido da sua carteira de identidade (RG, CNH ou 
Carteira de Categoria Profissional), sendo o único admitido a intervir no procedimento licitatório no 
interesse da representada. 
 
5.1.1. O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação: 
 
a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa: 
 

a.1) Documento oficial de identificação que contenha foto; 
 

a.2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição 
de seus administradores; 

 
a.3) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova de diretoria 
em exercício; 

 
a.4) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame. 

 
b) se representante legal: 
 

b.1) Todos os documentos da alínea a. 
 

b.2) Procuração (pública ou particular) da licitante, com poderes para que o procurador possa 
manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão, notadamente para formular proposta, 
lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos, COM 
FIRMA RECONHECIDA; ou, 
b.3) documento equivalente (termo de credenciamento – modelo/ANEXO IV) da licitante, com 
poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste 
Pregão, notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou 
renunciar ao direito de interpor recursos, COM FIRMA RECONHECIDA. 

 
c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
- se o reconhecimento de firma for em nome da pessoa física, o instrumento deve estar acompanhado do 
ato constitutivo da empresa (Estatuto/Contrato Social), que comprove a legitimidade do outorgante; 
 
- o representante deverá, obrigatoriamente, apresentar o reconhecimento de firma em nome de pessoa 
física ou jurídica (empresa licitante) ATUALIZADO, pois, caso o outorgante não faça mais parte da sociedade, 
a empresa será inabilitada na fase de “Habilitação”. 
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ENVELOPE “A” 

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2015 

Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito 
A/C do(a) Pregoeiro(a) 

Avenida Almirante Júlio César e Noronha 271 – São Bento 

 
- caso o Contrato Social ou o Estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a procuração 
(pública ou particular) ou o documento de credenciamento (Anexo IV), a falta de qualquer uma delas 
invalida o documento para os fins deste Pregão, sendo a empresa inabilitada na fase de “Habilitação”. 
 
5.2. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a(o) Pregoeiro(a) ficará impedido de 
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de 
renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de 
abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativa a este Pregão. 
 
5.2.1 Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado 
na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 
5.3. No momento do credenciamento deverão ser entregues à(ao) Pregoeiro(o) os seguintes documentos 
fora dos envelopes: 
 
5.3.1. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no 
ANEXO III; 
 
5.3.2. Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta 
condição será efetuada mediante apresentação declaração, conforme modelo constante no ANEXO V. 
 
5.3.3 – Procurador, representante legal ou credenciado não poderá representar mais de um licitante, sob 
pena de serem as empresas representadas desclassificadas. 
 
6- DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1. Na hipótese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de credenciamento (estatuto, 
contrato social etc.), a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação ou qualquer outro 
documento referente à fase de credenciamento, que por equívoco esteja dentro do envelope de “Proposta” 
ou de “Habilitação”, poderão ser retirados dos respectivos envelopes, pelo próprio representante, que 
procederá a novo lacre do envelope. 
 
6.2. Na fase de credenciamento será permitido ao representante da licitante tirar as cópias de documentos 
necessários, porventura retirados dos envelopes de proposta e/ou de habilitação. 
 
6.3. A(o) Pregoeiro(a) ou a Equipe de Apoio poderão conferir com original os documentos referentes ao 
credenciamento antes da abertura da sessão. 
 
6.4. Não precisam de termo de credenciamento (Anexo IV) e/ou de procuração: o sócio-gerente, o 
administrador eleito, o proprietário ou assemelhado, devendo estes apresentar os documentos previstos na 
alínea “a” do item 5.1.1 deste Edital. 
 
7 - DA SESSÃO PARA O RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS 
 
7.1 - A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de proposta de preços e documentação para 
habilitação será pública, dirigida por uma (um) PREGOEIRO(A), devendo os licitantes apresentarem a 
proposta e os documentos para habilitação separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e 
indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE “B” 

DOCUMENTAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2015 

Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito 
A/C do(a) Pregoeiro(a) 

Avenida Almirante Júlio César de Noronha 271 – São Bento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 - A proposta deverá ser elaborada, preferencialmente, em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto ás expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante 
legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 
 
7.3 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia simples acompanhada do original para autenticação 
pela(o) PREGOEIRA(O) ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
7.4 - A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, desde que não 
cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não será motivo para 
exclusão do procedimento licitatório. 

 
7.5. - Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
 
7.5.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na 
Lei Complementar n 123/2006, deverão apresentar, fora dos envelopes, declaração na conformidade do 
ANEXO V, de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados 
no Parágrafo 4º do Art. 3º da referida Lei. 
 
7.6- Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 
7.7 - Todos os documentos de habilitação apresentados pelas Licitantes deverão estar rubricados por seu 
representante legal ou preposto e numerados em sequência crescente e também deverá constar índice 
relacionando os documentos e suas respectivas páginas. Esta condição visa a agilizar os procedimentos de 
conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação da licitante. 
 
 
 
7.8 - Após a fase de credenciamento das Licitantes, o Pregoeiro procederá à abertura das propostas 
comerciais, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos 
no instrumento convocatório e seus anexos, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas 
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licitantes classificadas. 
 
8 - DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
8.1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 
8.1.1 – nome, endereço, fone/fax, CNPJ e inscrição estadual; 
 
8.1.2 - número do Pregão e processo; 
 
8.1.3 - descrição do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas de todos 
os equipamentos ofertados, incluindo especificação, marca e garantia; 
 
8.1.4 - cotação de preços com base no “Termo de Referência” constante do Anexo II e na forma do Anexo I  
“Modelo de Proposta de Preços”, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali 
previstas. 
 
8.1.5 – indicação do valor unitário e total para item cotado(s). 
 
8.1.6 – valor global da proposta. 
 
8.1.7 - prazo de validade da proposta comercial de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua 
entrega a(a)o PREGOEIRA(O); 
 
8.1.8 - se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da 
proposta e, caso persista o interesse da Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito, esta poderá solicitar a 
prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 
 
8.2 – Nos valores propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 
exemplo: transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas 
com a aquisição do objeto da presente licitação, bem como deduzidos quaisquer descontos que venham a 
ser concedidos. 
 
8.3 – Serão desclassificadas as propostas que: 
 
8.3.1 -  contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação; 
 
8.3.2 - não atendam às exigências deste Edital; 
 
8.3.3 - apresentarem valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos 
dos respectivos encargos; 
 
8.3.4 - Apresentarem valor superior a 10% da proposta de menor preço e estiver fora das 03 (três) melhores 
propostas. 
 
8.5 – Não serão admitidas, posteriormente, alegações de engano, erros ou distrações na apresentação da 
proposta comercial, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolso e 
indenizações de qualquer natureza. 
 
8.6 – A apresentação da proposta comercial será considerada como evidência de que o proponente 
examinou criteriosamente os documentos desta licitação e os julgou suficientes para a elaboração da 
proposta voltada a aquisição do objeto licitado, de acordo com todas as condições estabelecidas. 
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8.7 - As propostas comerciais que atenderem aos requisitos deste Edital serão verificadas pela Pregoeira(o) 
quanto a erros aritméticos, que, caso necessário, serão corrigidos da seguinte forma: 
 
8.7.1 - se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o 
valor por extenso. 
 
8.7.2 - caso a Licitante não aceite as correções realizadas, sua Proposta Comercial será desclassificada. 

 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO UNITÁRIO, 
observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e prazos 
máximos para a aquisição, definidos neste edital e em seus anexos. 
 
9.2 - Serão proclamados classificados e ainda concorrentes no certame licitatório, o proponente que 
apresentar a proposta de menor preço unitário, e em seguida, as propostas com preços até 10% superiores 
àqueles, ou as 03 (três) melhores propostas, conforme disposto no art. 4º, VIII e IX da Lei nº 10.520/2002 
para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, até a 
proclamação do vencedor. 
 
9.3 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, a ordem alfabética dos nomes das 
licitantes determinarão a ordem das ofertas dos lances. 
 
9.4 - A(O) Pregoeira(o) convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentarem lances verbais, a começar pelo autor da proposta classificada de maior preço, seguido dos 
demais, em ordem decrescente de valor. 
 
9.5 - Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado. 
 
9.6 - A(O) Pregoeira(o) poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor 
ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa 
menção na ata da Sessão. 
 
9.7 - A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pela(o) Pregoeira(o), implicará a exclusão 
da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para 
efeito de ordenação das propostas. 
 
9.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela(o) Pregoeira(o), as licitantes 
qualificadas manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
9.9 - Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final far-se-
á pela ordem crescente dos preços. 
 
9.9.1 - Será considerada como mais vantajosa para a Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito a proposta 
da licitante que ofertar o menor preço unitário, proposto e aceito, obtido na forma da condição anterior. 
 
9.10 - Os representantes dos licitantes poderão comunicar-se livremente com suas sedes por meio de seus 
telefones ou outro meio eletrônico disponível desde que não atrapalhem o bom andamento da sessão de 
julgamento. 
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9.11 - Em seguida, a(o) Pregoeira(o) examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto 
definido neste Edital e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
9.12 - A(O) Pregoeira(o) poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor preço, 
no sentido de que seja obtido melhor preço: 
 
9.13 – Considerada aceitável a oferta de menor preço unitário, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
 
9.14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a(o) 
Pregoeira(o) examinará a oferta subsequente de menor  preço,  negociará  com  o  seu  autor,  decidirá  sobre  
a  sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 
 
9.15 - Na fase de julgamento das propostas e de habilitação, a(o) Pregoeira(o) poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
 
9.16 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e, ao 
final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de apoio e licitantes presentes. 
 
9.17 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 
 
9.18 - A(O) Pregoeira(o), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias 
à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
9.19 – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
 
9.19.1 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, nos termos do Art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/2006, com preços iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de 
melhor preço, será convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no Parágrafo 3º do Art. 45 
da Lei suso mencionada. 
 
9.19.2 - Não ocorrendo a apresentação de lance da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão 
convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese acima, 
para o exercício do mesmo direito. 
 
 
10 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA HABILITAÇÃO 
 
10.1- Para a habilitação todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 
deverão apresentar a documentação completa, na seguinte conformidade: 
 
 
10.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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10.2.1 - Ato constitutivo, 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; 

 
10.2.2 - Registro Civil das pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples. 
 
 
10.2.3 - Ata da Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Secretaria atinente à eleição e ao mandato 
dos atuais administradores, no caso de sociedades anônimas, evidenciando o devido registro na Junta 
Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações. 
 
10.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim exigir. 
 
10.3 – REGULARIDADE FISCAL: 
 
10.3.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ). 
 
10.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 

10.3.3 – Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Federal, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal; 

a) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal a Certidão de Quitação de Tributos e 
Contribuições Federais expedidas pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão de Quitação da Dívida 
Ativa da União (Decreto Lei nº 147 – 03/fev/67), expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 

10.3.4 - Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Estadual, emitida pela Secretaria do domicílio ou 
sede do licitante; 

a) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de certidão negativa 
de débito relativo ao ICMS. 
 
b) Para as empresas localizadas no Estado do Rio de Janeiro, faz-se necessária à apresentação em conjunto 
com a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, a certidão emitida pela Procuradoria Geral do 
Estado, comprovando a existência ou não de débitos inscritos em Dívida Ativa (PG-5), em conformidade 
com Resolução Conjunta PGE/SER Nº 033 de 24 de Novembro de 2004. 

10.3.5 -  Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria do domicílio 
ou sede do licitante; 

a) ISSQN, ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, 
sob as penas da Lei. 
 
 
 
10.3.6 - Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa à 
Seguridade Social (INSS), exigida no Artigo 47, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal n 8.212/91 e alterações 
posteriores, ou outra (s) equivalente (s), na forma da lei, devidamente comprovadas documentalmente pela 
Licitante. 
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10.3.7 - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 
- CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal – CEF. 
 
10.3.8 - Prova de Regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em conformidade 
com a lei 12.440/2011. 
 
10.3.9 - Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
 
10.3.9.1 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar todos os documentos de 
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, nos termos do Art. 43 da Lei Complementar 
123/2006. 
 
10.3.9.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste Edital, será 
assegurado à Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do 
momento em que for declarada vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Secretaria para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.3.9.3 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste Edital implicará a decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo 
facultado à Secretaria convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de 
classificação ou revogar a licitação. 
 
10.3.9.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas 
na Lei Complementar n 123/2006, deverão apresentar, declaração na conformidade do ANEXO V de que 
ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no Parágrafo 4º do 
Art. 3º da referida Lei. 
 
10.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
10.4.1 - Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado indicando 
o fornecimento dos equipamentos, similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior, pertinente as características semelhantes com o objeto desta Licitação. 
 
10.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
10.5.1 – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, pelo distribuidor da sede da licitante; 
 
10.5.2 – Os licitantes sediados em outros Municípios e em outros estados deverão apresentar, juntamente 
com as certidões negativas exigidas, declaração oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os cartórios 
ou ofícios de registro que controlam a distribuição de falências e recuperações judiciais; 
 
 
 
10.5.3 – Cópia do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, conforme item do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93, registrado na Junta 
Comercial e assinado pelo representante legal da empresa e por contabilista habilitado no Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC. 
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10.6 - OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
 
10.6.1 - Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO VI deste edital, 
expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores 
de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto 
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V do art. 27 da Lei 
Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. 
 
10.6.2 – Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Secretaria, nos termos do 
ANEXO VII. 
 
10.6.3 - Não será aceito que uma só pessoa física ou jurídica apresente proposta de mais de uma empresa 
concorrente, de modo a evitar comprometimento da competitividade, do sigilo das propostas e da isonomia 
entre os participantes. 
 
11 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
11.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo 
Certificado de Registro Cadastral - CRC para participar de licitações junto à Administração Municipal, 
expedido pela Comissão de Registro Cadastral, e que não tenham sido apresentados para o cadastramento 
ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação das 
propostas. 
  
11.2 - O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6, 
devendo ser apresentados por todos os licitantes. 
 
11.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
 
11.4 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a administração aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas. 
 
11.5 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
11.6 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante. 
 
11.7 - Todos os documentos deverão estar em papel timbrado e subscrito pelo representante legal da 
licitante. 
 
11.8 – O(A) PREGOEIRO(A) ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar efetuando consulta direta nos sites dos 
órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico. 
 
12- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1- Ao final da sessão e declarada a vencedora pelo Pregoeiro, qualquer Licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, desde 
que munido de carta de credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. 
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12.2 - As licitantes poderão interpor recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais Licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões por igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo do Recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
12.3 - A falta de manifestação imediata e motivada ou insubsistente importará a decadência do direito de 
recorrer e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor. 
 
12.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12.5 - Os recursos e as contra-razões interpostas pelas licitantes deverão ser entregues no Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, sito à Praça Nilo Peçanha nº 186, Centro, Angra dos Reis/RJ, das 
10:00 às 16:00h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 
 
12.6 – O item para o qual não houve recurso será desde logo adjudicado e homologado. 
 
12.7 - Os recursos e as contra-razões serão dirigidas ao pregoeiro (a) no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados do final da sessão de licitação, o qual acatado o recurso, dará prosseguimento ao certame apenas 
nos atos suscetíveis de aproveitamento.   
 
12.7.1 - No caso de indeferimento, o Pregoeiro remeterá o recurso à Autoridade Superior (Secretaria 
Especial de Defesa Civil e Trânsito / Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito) para julgamento no prazo 
de 05 (cinco)dias úteis. 
 
12.8 - Decididos os recursos e constatada a regularidade do atos praticados, o Pregoeiro adjudicará o objeto 
e encaminhará o Processo para a Homologação da Autoridade Competente. 
 
12.9 - O recurso contra a decisão do pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo 
 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. Inexistindo manifestação recursal, a(o) PREGOEIRA(O) adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Secretário Especial de Defesa Civil e Trânsito. 
 
14 – DOS PRAZOS E  DO  LOCAL  DE  ENTREGA 
 
14.1 -  As entregas dos materiais deverão ser efetuadas no prazo máximo de 40 (quarenta) dias a contar da 
Ordem de Fornecimento e/ou solicitação, emitida pela Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito. 
Devendo ser efetuada em dias úteis das 09:00 às 17:00 horas, na Av. Almirante Júlio César de Noronha, 271 
– São Bento – Angra dos Reis, de 2ª a 6ª feira, exceto nos feriados nacional, estadual e municipal. 

 
15 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
 
 
 
15.1 - Observado o prazo de entrega, horário e local, os itens serão recebidos definitivamente pela 
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito, após verificada a conformidade das quantidades e 
especificações consignadas no “Termo de Referência” ANEXO II, nos termos do Art. 73, II da Lei nº 
8.666/1993. 
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15.2 - O aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade ou qualidade dos 
equipamentos ou disparidades com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, ANEXO II, deste 
edital. 
 
15.3 - A Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito, rejeitará no todo ou em parte, a aquisição em 
desacordo com a Ordem de Fornecimento. 
 
15.4 - Os equipamentos entregues em desacordo com as especificações ou que apresente vício de qualidade 
será rejeitado pela Fiscalização, devendo ser substituído no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a 
notificação formal, correndo todas as despesas às expensas do Fornecedor. 
 
15.5 - A Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito reserva-se o direito de proceder diligências, 
objetivando comprovar o disposto no subitem acima, sujeitando-se o contratado às cominações legais. 
 
 
16- DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1 – A fiscalização e o gerenciamento da contratação, caberá a funcionário formalmente designado pela 
SEDECT/AR, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades 
assumidas pelo contratado, bem como a regularização de faltas, nos termos do art.67 da Lei Federal 
8.666/93. 
 
16.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 
omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com 
o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a SEDECT/AR ou modificação da contratação. 
 
16.3 – As decisões que ultrapassam a competência do fiscal da SEDECT/AR deverão ser solicitadas 
formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, 
em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 
 
16.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 
controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, 
explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua atividade. 
 
16.5 – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas 
perante a SEDECT/AR ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades 
decorrentes da execução contratual não implicará em co-responsabilidade da SEDECT/AR ou de seus 
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 
ressarcimento imediato a SEDECT/AR dos prejuízos apurados e imputados à falhas em suas atividades. 

16.6- A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser 
invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento do equipamentos. 
 
16.7 - A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada sempre por escrito. 
 
16.8 - Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se 
fossem praticados pelo Contratante. 
 
17 - DO PAGAMENTO 
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17.1 - A licitante contratada deverá apresentar a documentação para a cobrança respectiva à Secretaria 
Especial de Defesa Civil e Trânsito, até o 5º (quinto) dia útil posterior à data de fornecimento dos 
equipamentos. 
 
17.2 - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada, mediante protocolo 
da Nota Fiscal no Departamento de Tesouraria da SEDECT/AR, do documento de cobrança dos 
equipamentos fornecidos, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas, exclusivamente 
mediante crédito em conta-corrente da contratada. 
 
17.2.1 – A  Administração Pública reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento se os equipamentos 
entregues estiverem em desacordo com as especificações constantes do Contrato. 
 
17.3 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da 
SEDECT/AR, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% 
(trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados 
sobre a parcela devida. 
 
17.4 - O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Secretário da pasta requisitante do equipamentos, que se iniciará com o 
requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário da pasta requisitante. 
 
17.5 - Caso a SEDECT/AR efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será 
descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por 
dia de antecipação. 
 
17.6 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento 
respectivo, recomeçando-se a contagem após a apresentação da nova documentação isenta de erros. 
 
17.7 - A licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para 
pagamento do objeto desta licitação, mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda 
do Estado do Rio de Janeiro, disponibilizado no endereço eletrônico http://nfe.fazenda.rj.gov.br, de acordo 
com o disposto na Resolução SEFAZ nº 266 de 23 de dezembro de 2009. 
 
17.8- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões do objeto adjudicado na forma do disposto no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
18 – DA CONTRATAÇÃO 
 
18.1 – Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Secretário Especial de Defesa Civil e Trânsito, será 
o licitante vencedor convocado através de ofício, dentro do prazo de validade de sua proposta, para no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis retirar a Nota de Empenho, mantendo as mesmas condições de habilitação 
consignadas neste edital. 
 
18.2 – Nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93, o presente edital e seus anexos e a Proposta do 
adjudicatário, serão partes integrantes da nota de empenho de despesa, a qual substituirá o instrumento 
de contrato. 
 
18.3 – A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar ou retirar a Nota de Empenho, até 05 (cinco) dias 
úteis, após a emissão, caracteriza o descumprimento total das obrigações, sujeitando-o às penalidades 
legalmente estabelecidas, e facultando a Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito convocar os licitantes 
remanescentes, obedecida à ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
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18.4 – É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste edital. 

 
19 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
19.1 – A Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou 

adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

 

I- Impedimento de licitar e contratar com a Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito e, 

descredenciamento no CRC – Certificado de Registro Cadastral, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

a- Apresentação de documentação falsa; 

b- Retardamento da execução do objeto; 

c- Falhar na execução; 

d- Fraude na execução; 

e- Comportamento inidôneo; 

f- Declaração falsa; 

g- Fraude fiscal; 

h- Não mantiver a proposta; 

i- Não celebrar o contrato. 

 

I- Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas, àquelas que não prejudicarem o andamento das atividades 

normais da CONTRATANTE. 

 

II- Multa Administrativa graduável, não excedendo em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) 

do valor do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da comunicação oficial, nas 

seguintes hipóteses: 

 
a- 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução parcial, alíneas “c” e “h”, 

do inciso I, por descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato e pela não 

regularização da documentação no prazo prevista no edital. 

 

b- 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total, e conforme a alínea 

‘i”, do inciso I. 

 
c- 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, para as condutas descritas nas alíneas ‘a”, 

“d”, “e”, “f” e “g”, do inciso I. 

 
IV- Multa Moratória de valor equivalente a 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total 

do contrato: 

 

a) Por dia útil excedente, no caso da alínea “b”, do inciso I. 

 

b) Ao mês, caso o contratado não recolha o valor da multa que porventura lhe for aplicada 

dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua intimação. 
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V- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação junto a essa municipalidade, 

que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos de sua aplicação, por qualquer dos motivos expostos no inciso I, que 

acarrete grave prejuízo ao material contratado. 

 

19.2 – Para fins da alínea “e”, inciso I, deste Item, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

19.3 – DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES ÀS SANÇÕES 

 

I. É facultada a defesa prévia do CONTRATADO no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da intimação do ato. 

 

II. A CONTRATADA, caso venha ser declarada inidônea, poderá recorrer da decisão no prazo 

de 10 (dez) dias do conhecimento do inteiro teor do processo, podendo a reabilitação ser requerida 

após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 
III. As sanções previstas nos incisos I, II e V, do subitem 19.1, poderão ser aplicadas juntamente 

com a multa prevista no inciso III, do mesmo item. 

 

IV. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração à Contratada, caso esses sejam insuficientes, fica a 

contratada obrigada a recolher a importância devida dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

data de sua intimação, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com 

os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da lei nº 8.666/93, isso porque no presente Edital não há previsão 

de garantia a ser imposta à futura empresa contratada. 

 

V. A Administração poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar à contratada 

as sanções previstas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 

 

20 - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
20.1 - As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 
público, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem 
assinadas pela Pregoeira(o) e pelos Licitantes presentes. 
 
20.3 - As recusas e as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 
 
20.4 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricadas pela Pregoeira(o) e pelos Licitantes presentes que desejarem. 
 
20.5 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes remanescentes serão entregues 
no final da sessão, logo após assinatura da Ata, e, no caso da ausência de um representante da empresa no 
certame, ficarão à disposição para retirada na Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito, situada na 
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Avenida Júlio César de Noronha, 271 – São Bento – Angra dos Reis/RJ, no horário de 09:00 às 16:00 h, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
20.6 – Até 02 (dois) dias úteis, anteriores a data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital. 
 
20.7 – Os esclarecimentos de dúvidas e informações sobre o presente  Edital, poderão ser requeridos, por 
escrito, ao Departamento de Compras e Licitações, sito à Av. Almirante Júlio César de Noronha,271, Centro 
– São Bento – Angra dos Reis/RJ. 
 
20.8 - É facultada a(ao) Pregoeira(o) e a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive para verificar a 
compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos neste Edital e seus 
Anexos, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente da 
proposta ou da documentação de habilitação. 
 
20.9 - A Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito poderá, a qualquer momento, revogar esta Licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anular o 
certame se constatado vício no seu processamento, respeitadas as disposições contidas no Art. 49 da Lei nº 
8666/93. 
 
20.10 - Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada em Jornal de Grande 
circulação contratado pela Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito. 
 
20.11 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. 
 
20.12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio. 
 
20.13 - Fica eleito o Foro da Comarca de Angra dos Reis/RJ para dirimir quaisquer questões controversas 
relacionadas com o presente Edital. 
 
21 – DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL 
 
21.1 - ANEXO I – Modelo de Proposta Comercial 
21.2 - ANEXO II – Termo de Referência 
21.3 - ANEXO III – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação 
21.4 - ANEXO IV -  Modelo de Credenciamento 
21.5 - ANEXO V - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
21.6 - ANEXO VI – Modelo de Declaração relativa ao Trabalho de Menores 
21.7 - ANEXO VII - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos 
 

 
 Angra dos Reis, 19 de novembro de 2015. 

 
Pregoeira 
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

A firma abaixo se propõe a fornecer para a Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito, pelos preços e 
condições assinalados na presente e,  conforme as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo 
II, obedecendo rigorosamente as disposições da legislação competente. 

FIRMA : 

ENDEREÇO : 

EMAIL : 

TEL/FAX : 

CNPJ : 

INSC. MUNICIPAL : 

INSC. ESTADUAL : 

CONTATO : 
 

 

     

ITEM DESCRIÇÃO UNID.  QUANT 
 VALOR 
UNIT. 

 VALOR 
TOTAL 

01 
Reversor marítimo ZF – BW 60 2X1, conforme 
especificação em anexo. 

UNID 02   

02 
Carroceria caminhão, conforme especificação em 
anexo (com instalação). 

UNID 01   

TOTAL...................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS VEÍCULOS E EMBARCAÇÃO 
 

 
ITEM 01 

OBJETO Reversor marítimo ZF – 280-1 A BW 60 2X1 

QUANTIDADE 02 (dois) 

Justificativa: Substituição de reversor das embarcações que realizam atendimentos emergências na Baía 
da Ilha Grande. 
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ITEM 02 

OBJETO Carroceria caminhão. 

QUANTIDADE 01 (um) 

ESPECIFICAÇÃO 

DESCRITIVO TÉCNICO 
 
CONFECÇÃO CARROCERIA OPERACIONAL 
Construção chassi carroceria em perfil U 
Assoalho em alumínio xadrez 
Confecção de 4 caixas em aço medidas 1500 x 1653 mm portas deslizantes em alumínio 
Confecção de 2 caixas em aço medidas 800 x 1653 mm portas deslizantes em alumínio 
Sistema de iluminação interna em todas as caixas com interruptor 
Instalação chapa alumínio xadrez nas partes superiores das caixas 
Instalação suporte de cone 
Instalação de para choque homologado 
 
ESTRUTURA CABINE DUPLA CAMINHÃO  
Confecção da cabine chapas 18 fina a frio aço 1020 
Chapas 18 finas a frio aço 1020 para complemento do teto 
Perfil Ômega em chapa 14 aço 1020 para estrutura do assoalho 
Assoalho chapa 16 
Solda Especial tipo M i g 
Extensão da parte de traseira de cabine tornando um salão único 
Serão instaladas uma porta de cada lado na linha do veículo 
Serão instalados degraus de acesso com espelhos em ambos os lados na parte adaptada 
Revestido em material antiderrapante 
A abertura das portas de no mínimo de 75º 
PINTURA 
Tratamento anticorrosivo  
Preparação em base PU automotivo 
Pintura original conforme veículo 
Sistema de vedação especial com Sikaflex 
Pintura na cor em PU automotivo 
Pintura das partes inferiores externa será em emborrachada com bate pedra 
TAPEÇARIA – MONTAGEM INTERNA 
Os bancos instalados na parte duplicada terão os acentos e os encostos estofados com capacidade 
para 04 lugares. Os estofamento do assento será de espuma injetada de alta densidade. O 
revestimento será com material tipo couro semissintético. Os acentos e os encostos terá uma largura 
mínima de 46 cm. 
Na parte superior dos encostos serão instalados protetores de cabeça, com altura ajustável. 
Os bancos deverão equipados com cintos de segurança do tipo 03 pontos com acionamento retrátil 
nos bancos da laterais e com cinto de segurança abdominal nos bancos centrais. 
Laterais e teto modelados em chapas com aplique de eucaplac forrado com courvin sistema de 
janelas aplicado do tipo corrediço. 
Deverá ser instalada um pega-mão, próximo a cada porta traseira, para facilitar o acesso à cabine. 
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MODELO CARROCERIA 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
1- OBJETO 
 
1.1 - A presente licitação tem por objeto aquisição de equipamentos destinadas as embarcações e veículos 
da Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito de Angra dos Reis, em atendimento ao Termo de Convênio 
celebrado entre a ELETRONUCLEAR x Município de Angra dos Reis/RJ, cujo objeto é o Reaparelhamento 
da SEDECT/AR, nas quantidades e especificações contidas no item 2 deste Termo. 
 
1.1.1 - A presente licitação tem por objetivo aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida pela lei 10.520 de 17 de Julho 2002.  
 
1.1.2 - Atender à condicionante 2.51 da Licença Prévia nº 279/2008, expedida pelo IBAMA. 
 
1.1.3 – Os equipamentos fazem parte do projeto constante no Termo de Compromisso, firmado entre a 
ELETRONUCLEAR e o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, em 05/10/2009, visando atender ao Programa de 
Compensação Socioambiental. 
 
2. Itens: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID.  QUANT  VALOR UNIT. 
 VALOR 
TOTAL 

01 
Reversor marítimo ZF – BW 60 2X1, 
conforme especificação em anexo. 

UNID 02 R$ 36.400,00 R$ 72.800,00 

02 
Carroceria caminhão, conforme 
especificação em anexo (com instalação). 

UNID 01 R$ 73.000,00 R$ 73.000,00 

TOTAL .......................................................................................... R$ 145.800,00 

 
1.2 – Os equipamentos ofertados 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 do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor). 
 
1.3 - A Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito não se obriga a adquirir os itens relacionados dos 
Licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas nesse Termo de Referência, podendo até realizar 
licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o 
beneficiário do Registro terá preferência, respeitada a legislação relativa às licitações. 
 
2 – PRAZOS 
 
2.1 – DA ENTREGA, DA GARANTIA E DA VALIDADE DOS EQUIPAMENTOS 
 
2.1.1 – O prazo de entrega de cada item será de 40(quarenta) dias, após cada solicitação feita pela 
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito, contados a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” 
emitida pelo CONTRATANTE. 
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2.1.2 – O prazo de Garantia dos equipamentos, serão de Fábrica, não podendo ser inferior ao da Lei nº 
8.078 de 11/09/1990 do Código de Defesa do Consumidor; 
 

2.1.3 – O prazo de Validade dos equipamentos serão o do Fabricante, iniciados da data de entrega no local 
indicado no item 4. 
 
3 – LOCAL DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 
 
3.1 – Os equipamentos solicitados deverão ser entregues na Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - 
SEDECT/AR, situada na Avenida Almirante Júlio César de Noronha, 271 – São Bento – CEP.: 23.900-010 - 
Angra dos Reis – RJ, no período compreendido entre 09 horas e 17 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto nos feria-
dos nacional, estadual e municipal. 

 
4 – FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada, mediante protocolo da 
Nota Fiscal no Departamento de Tesouraria da SEDECT/AR, do documento de cobrança dos materiais 
fornecidos, cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas, exclusivamente mediante crédito em 
conta-corrente da contratada. 
 
4.1.1 – A Administração Pública reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento se os materiais entregues 
estiverem em desacordo com as especificações constantes do Contrato. 
 
4.2 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da 
Administração, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 
0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem 
calculados sobre a parcela devida. 
 
4.3 - O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado 
mediante autorização expressa do Secretário da pasta requisitante dos materiais, que se iniciará com o 
requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário da pasta requisitante. 
 
4.4 - Caso a SEDECT/AR efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será 
descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por 
dia de antecipação. 
 
4.5 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento 
respectivo, recomeçando-se a contagem após a apresentação da nova documentação isenta de erros. 
 
4.6 - A licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para 
pagamento do objeto desta licitação, mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda 
do Estado do Rio de Janeiro, disponibilizado no endereço eletrônico http://nfe.fazenda.rj.gov.br, de acordo 
com o disposto na Resolução SEFAZ nº 266 de 23 de dezembro de 2009. 
 
4.7- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões do objeto adjudicado na forma do disposto no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
5- DAS OBRIGAÇÕES 
 
5.1- DA CONTRATADA 
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5.1.1 – Fornecer os equipamentos no local indicado neste Termo; 
 
5.1.2 – Dispor de veículo necessário e adequado para o transporte, bem como de pessoal para a descarga 
dos equipamentos no local de entrega; 
 
5.1.3 – Responsabilizar-se pelo equipamento entregue que se encontrar com defeito de fabricação, fora 
das especificações deste Termo, devendo ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
após o recebimento da notificação da SEDECT/AR; 
 
5.1.4 - Aceitar os acréscimos ou supressões do objeto, nos limites fixados no Art. 65, § 1º da Lei Federal nº 
8666/93; 
 
5.1.5 – Credenciar junto a SEDECT/AR, funcionário que atenderá às requisições dos equipamentos, objeto 
do presente Termo; 
 
5.1.6 - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização da SEDECT/AR; 
 
5.1.7 – Efetuar as entregas dos equipamentos em perfeitas condições, cumprindo rigorosamente a 
descrição contida neste Termo de Referência; 
 
5.1.7.1 – Sobre o item 3, empresa vencedora receberá da CONTRATANTE o caminhão para instalação do 
guindaste. 
 

5.1.7.1 – A respeito do item 4, a empresa vencedora deverá apresentar documento de homologação junto 
ao Departamento de Trânsito – DETRAN; 
 

5.1.8 – As despesas decorrentes da entrega dos equipamentos, inclusive multas, reposição de peças, 
impostos, pessoal, correrão por conta da Contratada, ficando desde já a SEDECT/AR isenta de qualquer 
destas responsabilidades. 
 
6.2 – DA CONTRATANTE 
 
6.2.1- Promover o acompanhamento e fiscalização do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as 
condições exigidas neste Termo; 
 
6.2.2- Avaliar a qualidade dos equipamentos entregues por ocasião pela Contratada; 
 
6.2.3 – Efetuar o pagamento ao licitante fornecedor, de acordo com as condições de preços e prazos 
estabelecidos na licitação; 
 
6.2.4 - Emitir a Ordem de Fornecimento do equipamento, devendo conter a identificação da Unidade 
Requisitante, o número da Nota de Empenho, o número do Processo Administrativo, o número da licitação, 
o número do Contrato, a identificação da Contratada a especificação do item, quantidade, marca, data, 
horário e endereço de entrega. A Ordem de Fornecimento será expedida por qualquer meio de 
comunicação que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada; 
 
6.2.5 - Rejeitar o equipamento no todo ou em parte, caso constate irregularidades com respeito à 
especificação do mesmo, determinando a sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 
 
6.2.6 – Atestar, para fins de pagamento, os documentos da despesa, quando comprovado o fiel e o correto 
cumprimento do fornecimento; 
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6.2.7 - Exercer a fiscalização do contrato. 
 
7 – FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 
7.1 – A fiscalização e o gerenciamento da contratação, caberá a funcionário formalmente designado pela 
SEDECT/AR, que determinará o que for necessário para o cumprimento das obrigações e responsabilidades 
assumidas pelo contratado, bem como a regularização de faltas, nos termos do art.67 da Lei Federal 
8.666/93. 
 
7.2 – Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 
omisso ou duvidoso não previsto no presente processo administrativo e tudo o mais que se relacione com 
o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a SEDECT/AR ou modificação da contratação. 
 
7.3 – As decisões que ultrapassam a competência do fiscal da SEDECT/AR deverão ser solicitadas 
formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através 
dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 
 
7.4 – A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e 
controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, 
explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua atividade. 
 
7.5 – A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e remotas 
perante a SEDECT/AR ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades 
decorrentes da execução contratual não implicará em co-responsabilidade da SEDECT/AR ou de seus 
prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 
ressarcimento imediato a SEDECT/AR dos prejuízos apurados e imputados à falhas em suas atividades. 
 
7.6- A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser 
invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos materiais. 
 
7.7 - A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada sempre por escrito. 
 
7.8 - Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se 
fossem praticados pelo Contratante. 
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
8.1 – A Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou 

adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

 

I - Impedimento de licitar e contratar com a Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito e, 

descredenciamento no CRC – Certificado de Registro Cadastral, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

a) Apresentação de documentação falsa; 

b) Retardamento da execução do objeto; 

c) Falhar na execução ; 

d) Fraude na execução; 

e) Comportamento inidôneo; 
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f) Declaração falsa; 

g) Fraude fiscal; 

i) Não mantiver a proposta; 

j) Não celebrar o contrato. 

 

II - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas, àquelas que não prejudicarem o andamento das atividades 

normais da CONTRATANTE. 

 

III - Multa Administrativa graduável, não excedendo em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do 

valor do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da comunicação oficial, nas 

seguintes hipóteses: 

 
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução parcial, alíneas “c” e “h”, do 

inciso I, por descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato e pela não 

regularização da documentação no prazo prevista no edital. 

 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total, e conforme a alínea ‘i”, 

do inciso I. 

 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, para as condutas descritas nas alíneas ‘a”, 

“d”, “e”, “f” e “g”, do inciso I. 

 
IV- Multa Moratória de valor equivalente a 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor total do 

contrato: 

 

a) Por dia útil excedente, no caso da alínea “b”, do inciso I. 

 

b) Ao mês, caso o contratado não recolha o valor da multa que porventura lhe for aplicada 

dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua intimação. 

 

V- Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação junto a essa 

municipalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos de sua aplicação, por qualquer dos motivos expostos 

no inciso I, que acarrete grave prejuízo ao material contratado. 

 

8.2 – Para fins da alínea “e”, inciso I, deste Item, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

 

8.3 – DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES ÀS SANÇÕES 

 

I - É facultada a defesa prévia do CONTRATADO no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da intimação do ato. 
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II - A CONTRATADA, caso venha ser declarada inidônea, poderá recorrer da decisão no prazo de 10 

(dez) dias do conhecimento do inteiro teor do processo, podendo a reabilitação ser requerida após 

2 (dois) anos de sua aplicação. 

 
III - As sanções previstas nos incisos I, II e V, do subitem 8.1, poderão ser aplicadas juntamente com 

a multa prevista no inciso III, do mesmo item. 

 

IV - As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração à Contratada, caso esses sejam insuficientes, fica a 

contratada obrigada a recolher a importância devida dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

data de sua intimação, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonância com 

os parágrafos 2º e 3º do art. 86 da lei nº 8.666/93, isso porque no presente Edital não há previsão 

de garantia a ser imposta à futura empresa contratada. 

 

V - A Administração poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar à contratada as 

sanções previstas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 

 

9 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
9.1 - Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado indicando 
fornecimento dos equipamentos, similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior, pertinente as características semelhantes com o objeto desta Licitação. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
    A (nome da empresa), CNPJ nº _______________________, sediada a Rua 
____________________________, DECLARA para os devidos fins que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, referente a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2015. 
 
    Por ser verdade, subscrevo-me. 
 
 
 
 

____________________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante 
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ANEXO IV   
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 
 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
 
   A (nome da empresa), CNPJ nº _______________________, sediada a Rua 
___________________, neste ato representado pelo(s) Diretores ou Sócios, com qualificação completa – 
nome, RG, CPF, Nacionalidade, Estado Civil, Profissão e endereço, pelo presente instrumento de mandato 
nomeia e constitui, seu(s) PROCURADOR(ES), o Sr.(s) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão 
e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito 
( ou de forma genérica, para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos 
necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão presencial nº 006/2015, 
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de 
recursos, interpô-los, apresentar LANCES VERBAIS, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, 
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes. 
 
 
 

___________, __ de _______________ de 2015. 
 
 

_______________________________ 
Assinatura 
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ANEXO V   

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  006/2015 
 
 
 
 

 
 
 

____________________________________, com sede na ________________________, inscrita no CNPJ n 
______________________, vem, por intermédio do representante legal o(a) Sr.(a)  
______________________, portador(a) da carteira de Identidade n _______ e do CPF/MF  n 
__________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é ___________________(MICRO EMPRESA ou 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP 
e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no parágrafo 4º do art. 3º da Lei 
Complementar n 123/2006, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da 
mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame. 

 
 

___________________, __ de __________ de 2015. 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante 
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 ANEXO VI   
 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

 
 
 
             A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ 
nº_______________________, por intermédio de seu Sócio o Sr. ________________,portador da Carteira 
de Identidade nº RG- ______________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, para fins do 
disposto no Inc.V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
Outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
 
   __________________, __ de ______________ de 2015. 
 
 

                      ______________________________________________________       
Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante 
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ANEXO VII 
 
 

 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 
 

 

 

Prezados Senhores: 
 

 __________________________, inscrita no CNPJ. sob o no.: _____________________, por 
intermédio de seu representante legal, Sr. (a) _______________, portador (a) da Carteira de Identidade no. 
_______ e do CPF no. _________________________ DECLARA que, não existem fatos que a impeçam de 
participar do Pregão no.: 006/2015.    
 

 

Atenciosamente, 

 

Angra dos Reis, ___ de ________________de 2015. 

 
 
 

                           
__________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal ou Preposto da Licitante 
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