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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 001993/2017 

 
ANEXO II 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 
123/2006 NO CASO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
INCLUSIVE RATIFICANDO NÃO HAVER NENHUM IMPEDIMENTO PREVISTO NO ART. 
3°, § 4° DA LEI 123/2006. 

.........................................................,inscrita no CNPJ n.º................................................, por  
intermédio de seu representante legal o (a), Sr.(a) 
........................................................................... portador(a), da Carteira de identidade n.º 
......................................................., e de seu CONTADOR, o(a) 
Sr.(a.)......................................, nacionalidade, estado civil, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº .............., inscrito no CPF sob n° ..............., inscrito no CRC (estado) sob 
n°........, DECLARA, para fins do disposto nos subitens 2.5 e 3.1“c”do Edital, Pregão 
Presencial, sob n° 014/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 
lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006;  

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006.  
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 
................, ......de .......... de.......... 

 
_______________________ 

Nome da empresa 
Nome: 
CI n.º: 

CPF n.º 
Cargo: 

 
............................................................................................................. 

Nome do contador 
CI n.º: 

CPF n.º 
CRC 

 
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

2) Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes juntamente com a 
carta de Credenciamento, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação 
do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001993/2017 
 

ANEXO III 
 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
Atenção: esta carta deve ser apresentada fora dos envelopes 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
À 
Prefeitura Municipal de ALTO RIO NOVO-ES 
 
Assunto: Credencial de representação para o Pregão Presencial n° 014/2017. 
 
Prezados Senhores: 
 
Em cumprimento aos ditames editalícios, o(s) abaixo assinado(s), na qualidade de 
responsável(is)  legal(is)  pela  Empresa 
__________________________________________________ vem pela presente, 
informar a V.Sªs, que o(s) Sr.(s) 
_____________________________________________, Carteira(s) de identidade nº(s) 
_________________ é pessoa designada para representar a pessoa jurídica durante a 
sessão de realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto prestar 
esclarecimentos, formular ofertas e lances de preços, transigir, requerer, assinar atas, 
visar documentos, receber notificações, interpor e renunciar recurso, manifestar-se 
quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos que forem precisos para o 
fiel cumprimento do credenciamento. 

 
Atenciosamente, 

 
_______________________ 

Nome da empresa 
Nome: 
CI n.º: 

CPF n.º 
Cargo: 

 
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida e assinada pelo representante legal 
da empresa proponente ou procurador devidamente habilitado e devera ter firma 
reconhecida em cartório.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001993/2017 
 

ANEXO IV 

 

Razão Social da Licitante 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (cumprimento da Lei n° 10.520/2002) 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação 
modalidade Pregão Presencial n° 014/2017, por seu representante legal, declara, na 
forma e sob as penas impostas pelo artigo 4o, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho 
de 2002, que cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo 
Edital em referência. Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as 
penalidades da Lei. 

 

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________ 
Nome da empresa 

Nome: 
CI n.º: 

CPF n.º 
Cargo: 

 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida e assinada pelo representante legal 
da empresa proponente ou procurador devidamente habilitado, deve ser 
apresentada fora dos envelopes, juntamente com a carta de credenciamento. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 001993/2017 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
ANEXO V 

 
xxxxxxxx-xx, xx de xxxxxxxx de xxx.  
 
Ref. Proposta comercial Pregão Presencial Nº 014/2017. 
 
A empresa ____________________________________, estabelecida na 
_________________ _________, nº ___, inscrita no CNPJ sob nº ________________, 
após ter examinado o edital de licitação e todos os seus anexos, apresenta a presente 
proposta para participar do certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Sob 
N° 014/2017, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para 
prestação dos serviços de transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino 
neste Município, durante aproximadamente 108 (cento e oito) dias letivos no ano 
de 2017 e 57 (cinquenta e sete) dias letivos do ano de 2018, conforme calendário 
escolar da rede, de acordo com os roteiros e veículos especificados no Termo de 
Referência, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação do Município de 
ALTO RIO NOVO – ES.  
 
A respectiva empresa proponente propõe prestar os serviços objeto desta licitação, 
pelos preços constantes no Anexo Único dessa proposta comercial. 
 
O total global para o(s) lote(s) cotado(s) equivale à R$xxxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) por dia, e totaliza R$ xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) em 
165 dias letivos. 

 

Propõe a prestações dos serviços, objeto desta licitação, obedecendo às estipulações 
do correspondente Edital e às especificações asseverando que o prazo de validade 
desta proposta é de ___ (_________________) dias corridos contados da data da 
abertura do envelope n° 02 “documentos de Habilitação”, com efeito, suspensivo de 
contagem de tempo no caso de impetração de recursos por qualquer empresa 
proponente. 

Informa que caso esta empresa seja vencedora do certame, o Sr(a). ......., (nome, 
nacionalidade, estado civil, profissão), portador(a) de CI nº .........., inscrito no CPF sob 
nº ............, residente e domiciliado (a) ............. (endereço), é quem assinará o contrato. 

O pagamento dar-se-á através de ordem bancária, na conta corrente da empresa 
proponente,  n°    , Banco    , ag.     . 

Por ser de seu conhecimento, e conhecer todas as cláusulas e condições do Edital 
relativas a licitação supra, declara que: 
a) a empresa proponente aceita as condições deste Edital, que concorda com o critério 
de julgamento, que acatará quaisquer decisões da pregoeira e sua equipe de apoio, 
durante o procedimento licitatório desde que subordinados as leis que regem a 
Licitação pública, e, que, caso seja a vencedora da licitação, prestará os serviços 
conforme proposta e pelos preços unitários ofertados e aceitos pela Administração; 
b) está ciente ainda que nenhum pagamento será efetuado quando pendentes as 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital e seus anexos; 
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c) está ciente que nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito de acréscimos de qualquer natureza; 
d) nos preços cotados estão computados todos os custos básicos diretos, incidentes 
sobre o objeto licitado, tais como: equipamentos, fretes, materiais, ferramentas, mão-
de-obra, impostos, seguros, tarifas, taxas, salários, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, etc; 
e) os valores a serem pagos caso seja a vencedora do certame, deverão ser 
confirmados em função dos serviços realizados, tudo de acordo com o estabelecido 
neste edital e todos os seus anexos; 
f) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela empresa 
proponente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 
ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa; bem como de qualquer servidor 
integrante do Município antes da abertura oficial das propostas; 
g) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da presente licitação. 

 
 
 
 
 

____________________________-ES, ____ de _______________ de ______. 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Cargo-Função 
RG/CPF 
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Anexo Unico da Proposta Comercial 
 

 

LOTE 01 

ITEM ITINERÁRIO TURNO KM DESTINO 
TIPO DE 
VEÍCULO 

MONITOR 
MENOR 

VALOR POR 
KM 

VALOR TOTAL 
(ESTIMADO DIÁRIO) 

VALOR TOTAL PARA 165 
DIAS (01/07/2017 A 

30/04/2018) 

1 
JACUTINGA I – JACUTINGA II – C° 

DO SOSSEGO 
MATUTINO 25 

EEEFM PR. ANTÔNIO N. 
VARVALHO/EMEF GUSTAVO 

AMBRUST. 
VAN SEM    

2 
JOÃO ROCHA – GENADIR SOARES – 

MARGARIDA ROSA – RONILDO – 
CRUZ DO PADRE 

MATUTINO 49 
EEEFM PR. ANTÔNIO N. 

VARVALHO/EMEF GUSTAVO 
AMBRUST. 

VAN COM    

3 C° ZÉ CHICO MATUTINO 31 

EEEFM PR. ANTÔNIO N. 
VARVALHO/EMEF GUSTAVO 

AMBRUST/PEM ‘’ARMEZINA DO 
AMARAL RAMOS’’ 

ÔNIBUS COM    

4 
STª ANA – ZÉ DO ZINHO – PEROBA 

– ST° ANT° - URUCUM – LESSE – 
CAª. RIO NOVO 

MATUTINO 47 

EEEFM PR. ANTÔNIO N. 
VARVALHO/EMEF GUSTAVO 

AMBRUST/PEM ‘’ARMEZINA DO 
AMARAL RAMOS’’ 

ÔNIBUS COM    

VALOR TOTAL LOTE 01 
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Continuação do Anexo Unico da Proposta Comercial 
 

LOTE 02  

ITEM ITINERÁRIO TURNO KM DESTINO 
TIPO DE 
VEÍCULO 

MONITOR 
MENOR 

VALOR POR 
KM 

VALOR TOTAL 
(ESTIMADO 

DIÁRIO) 

VALOR TOTAL PARA 
165 DIAS (01/07/2017 

A 30/04/2018) 

5 
C° AGUA LIMPA – C° AFLUENTE DO 

RIO NOVO – C° DO DIVINO 
MATUTINO 36 

EEEFM PR. ANTÔNIO N. 
CARVALHO/EMEF GUSTAVO 

AMBRUST. 
ÔNIBUS COM    

6 
ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA 

– MONTE CARMELO 
MATUTINO 29 

EEEFM PR. ANTÔNIO N. 
CARVALHO. 

VAN SEM    

7 

RONDONINHA – MOREIRA – 
CARDEK – BENICIO – 

ASSENTAMENTO BOA ESPERANÇA 
– TULLER – GONÇALVES – KALU – 

PEDRO MAMÃO 

MATUTINO 85 
EEEFM PR. ANTÔNIO N. 

CARVALHO 
VAN SEM    

VALOR TOTAL LOTE 02 
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Continuação do Anexo Unico da Proposta Comercial 

LOTE 03  

ITEM ITINERÁRIO TURNO KM DESTINO 
TIPO DE 
VEÍCULO 

MONITOR 
MENOR VALOR 

POR KM 

VALOR TOTAL 
(ESTIMADO 

DIÁRIO) 

VALOR TOTAL PARA 
165 DIAS (01/07/2017 

A 30/04/2018) 

8 

Cº DOS RIBEIROS – FAZ. STª 
BÁRBARA – STª ROSA – 

CANTO ALEGRE – C° S. JOÃO 
– PEDRO MILLER – C° 

PARAÍSO – C° DESENGANO 

MATUTINO 53 

EEEFM PR. ANTÔNIO N. 
CARVALHO/EMEF GUSTAVO 
AMBRUST/PEM "ARMEZINA 

DO AMARAL RAMOS" " 

ONIBUS COM    

9 C° ALTO CAPIM MATUTINO 54 
EEEFM PR. ANTÔNIO N. 

CARVALHO/ EMEF GUSTAVO 
AMBRUST 

ONIBUS SEM    

10 
Cº FRIO - SÃO LOURENÇO - 

JACUTINGA 
VESPERTINO 46 

EEEFM PR. ANTÔNIO N. 
CARVALHO/EMEF GUSTAVO 
AMBRUST/PEM "ARMEZINA 

DO AMARAL RAMOS" 

ONIBUS SEM    

11 
JOÃO PI – VARGAS – 
CHUVEIRO DE PRATA 

MATUTINO 46 
EEEFM PR. ANTÔNIO N. 

CARVALHO 
ÔNIBUS SEM    

VALOR TOTAL LOTE 03 
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Continuação do Anexo Unico da Proposta Comercial 
 

LOTE 04 

ITEM ITINERÁRIO TURNO KM DESTINO 
TIPO DE 
VEÍCULO 

MONITOR 
MENOR 

VALOR POR 
KM 

VALOR TOTAL 
(ESTIMADO 

DIÁRIO) 

VALOR TOTAL PARA 
165 DIAS (01/07/2017 

A 30/04/2018) 

12 Cº BEIJA FLOR MATUTINO 20 
EEEFM PR. ANTÔNIO N. 

CARVALHO/EMEF GUSTAVO 
AMBRUST 

ONIBUS COM    

13 
DISTRITO DE MONTE 

CARMELO 
MATUTINO 14 

EEEFM PR. ANTÔNIO N. 
CARVALHO/EMEF GUSTAVO 

AMBRUST/PEM "ARMEZINA DO 
AMARAL RAMOS" 

ONIBUS SEM    

14 
Cº ICARAI – C° BOA 

VISTA – C° JEQUETIBÁ – 
FAZ. TRÊS IRMÃOS 

MATUTINO 47 

EEEFM PR. ANTÔNIO N. 
CARVALHO/EMEF GUSTAVO 

AMBRUST/PEM "ARMEZINA DO 
AMARAL RAMOS" 

ONIBUS COM    

15 
C° SÃO PAULO – C° SÃO 
PEDRO – MARCIO CLEM 

– MONT’MOR 
MATUTINO 52 

EEEFM PR. ANTÔNIO N. 
CARVALHO/EMEF GUSTAVO 

AMBRUST 
ÔNIBUS COM    

VALOR TOTAL LOTE 04 
 

TOTAL GLOBAL DOS LOTES 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 001993/2017 

 
ANEXO VI 

 
 

Declaração de que a empresa proponente não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art 7º da CF/88. 

 
DECLARAÇÃO 

 
.................................................................................................,inscrita no CNPJ 

n.º..........................................................., por  intermédio de seu representante legal o 
(a), Sr.(a)  ........................................................................... portador(a), da Carteira de 
identidade n.º ......................................................., DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N.º  
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso, ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, 
encontrando-se assim em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere 
à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal. 

 
(      ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 
                              de             de              . 

 
 
 

__________________________________________ 

Nome da empresa 
Nome: 
CI n.º: 

CPF n.º 
Cargo: 

 
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo (s) seu(s) representante (s) legal (is) ou procurador 

devidamente habilitado. 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001993/2017 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

...............................................................................,inscrita no CNPJ 
n.º...........................................................,por intermédio de seu representante legal o 
(a),Sr.(a)...........................................................................portador(a), da Carteira de 
identidade n.º......................................................., DECLARA, para fins de direito, na 
qualidade de proponente do processo licitatório, sob a modalidade Pregão 
Presencial, Nº 014/2017, instaurado pelo Poder Executivo Municipal de ALTO 
RIO NOVO - ES, que inexistem, até a presente data, fatos supervenientes que 
impeçam sua habilitação no presente processo licitatório e que a nossa empresa 
não foi declarada inidônea e nem esta suspensa em nenhum órgão público, Federal, 
Estadual ou Municipal, nos termos do art. 32, §2°, da Lei 8.666/93, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Por expressar a verdade, é o que declaram sob as penalidades da Lei e para que 
possa produzir os efeitos assinam a mesma. 

 
 
 

ALTO RIO NOVO-ES,       de                       de       . 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa 
Nome do Representante legal 

CI n.º: 
CPF n.º 
Cargo: 

 
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo (s)  seu(s)  representante (s) legal (is) ou procurador 

devidamente habilitado. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001993/2017 
 

ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO ARTIGOS 105, 136, 137 E 138 DO CÓDIGO DE 
TRÂNSITO BRASILEIRO E IN Nº 93 de 23 de junho de 2016 DO DETRAN ES. 

 
A empresa...............................................................................,inscrita no CNPJ 
n.º...........................................................,por intermédio de seu representante legal o (a), 
Sr.(a)...........................................................................portador(a), da Carteira de 
identidade n.º......................................................., DECLARA, para fins de direito, que 
está adequada ao novo Código de Trânsito Brasileiro, em especial os artigos 
105, 136, 137 e 138 do CTB (Lei 9.503/97) e a Instrução Normativa nº 93 de 23 de 

junho de 2016 do DETRAN ES. 
 
Por expressar a verdade, é o que declaram sob as penalidades da Lei e para que 
possa produzir os efeitos assinam a mesma. 

 
 
 

ALTO RIO NOVO-ES,       de                       de      . 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa 
Nome do Representante legal 

CI n.º: 
CPF n.º 
Cargo: 

 
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente e assinada pelo (s) seu(s) representante (s) legal (is) ou procurador 

devidamente habilitado. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001993/2017 
 
 

ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE PROVA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS EXTRAÍDAS NO SPED CONTÁBIL FIRMADA POR CONTADOR E 
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA 
 
.........................................................,inscrita no CNPJ n.º................................................, 
por intermédio de seu CONTADOR, o(a) Sr.(a.)......................................, nacionalidade, 
estado civil, portador(a) da Carteira de Identidade nº .............., inscrito no CPF sob n° 
..............., inscrito no CRC (estado)  sob n°........,  e seu representante legal o(a) 
Sr.(a.)......................................, nacionalidade, estado civil, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº .............., inscrito no CPF sob n° ..............., DECLARA, para fins de 
participação no certame Pregão Presencial, sob n° 014/2017, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, apresentou no 
Envelope n° 02 (Habilitação) o Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado 
do Exercício 2016, bem como os Termos de Abertura e de Encerramento do livro Diário 
do exercício social de 2016, devidamente extraídos do Sistema Público de Escrituração 
Digital – SPED CONTÁBIL. 

 

................, ......de        de      . 

 

............................................................................................................ 

Nome do contador 

CI n.º: 
CRC n° 
CPF n.º 

 

............................................................................................................ 

Nome do Representante Legal 

CI n.º: 
CPF n.º 

 
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida e assinada pelo contador e pelo (s) seu(s) 
representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado. Caso a empresa não 

for adepta ao SPED CONTÁBIL fica isenta da apresentação desta declaração. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017  

PROCESSO ADMINISTRATIVO 001993/2017 
 

ANEXO X 
 

MEMORIAL ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

      LEGENDAS:  

LG - Liquidez Geral  

SG - Solvência Geral  

LC - Liquidez Corrente  

AC - Ativo Circulante  

RLP - Realizável a Longo Prazo  

AT - Ativo Total  

PC - Passivo Circulante  

ELP - Exigível a Longo Prazo  

  

Valores (em R$) extraídos do Balanço Patrimonial - Exercício ............. 

  

AC = ............  

RLP = ..............  

AT = ..............  

PC = ..............  

ELP = ...........  

  

LG = 
AC + RLP 

= 
.................. + .................. 

= 
................... 

= 
.................. 

PC + ELP ................... + ................. ...................  

  

SG 
= 

AT 
= 

............................... 
= 

.................. 
= 

.................... 

PC + ELP ................. + ................. ..................  

  

LC = 
AC 

= 
................................. 

= 
..................   

PC .................................    
 

LOCAL E DATA 

 

Nome do contador 
CI n.º:    

CPF n.º       
CRC      

 

 
 


