LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
FPMZB Nº 001/2019
 PROCESSO nº 01.155.116.18.39
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE 01 (UM)
VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PREFERENCIALMENTE DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM
ESPAÇO PARA NO MÍNIMO 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS SIMULTANEAMENTE,
COM CONDUTOR, SEGURO DO VEÍCULO E PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL E
MANUTENÇÃO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, COM CONTRATAÇÃO DE 360
(TREZENTAS E SESSENTA) DIÁRIAS, PARA ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇÃO DE
PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA
CONSTANTE NOS ANEXOS DESTE EDITAL.
 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até as 10:00 horas do dia 17/01/2019, quando aberta a
sessão pública.
 FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Conforme item “4” deste edital.

 FONE: (31) 3246-5138 e (31) 3246-5155
 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília.
1. DO PREÂMBULO
A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica torna pública a realização de licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, nos termos do Decreto
Municipal nº 12.436/06, das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Lei Complementar nº
123/06, além de outras normas correlatas e mediante as condições estabelecidas no presente
instrumento convocatório.
2. DO OBJETO
Prestação de serviços de transporte mediante locação de 01 (um) veículo micro-ônibus,
preferencialmente de fabricação nacional, com espaço para no mínimo 02 (duas) cadeiras de
rodas simultaneamente, com condutor, seguro do veículo e passageiros, combustível e
manutenção, em caráter não eventual, com contratação de 360 (trezentos e sessenta) diárias,
para atender demanda da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, conforme
descrição detalhada constante nos Anexos deste edital.
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela seguinte dotação
orçamentária:
2505.0200.18.541.073.2.812.339039.18.0300
4. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
4.1. As solicitações de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviadas em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data limite para a entrega dos envelopes de
“Proposta de Preços” e de “Habilitação”. Os referidos esclarecimentos poderão ser
encaminhados para o e-mail licitafpmzb@pbh.gov.br ou ainda entregues, por escrito, na
Gerência de Orçamento e Finanças da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica,
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situada à Avenida Getúlio Vargas, 1.245 – 10º andar, Savassi - Belo Horizonte/MG, CEP:
30112-024, no horário de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00.
4.2 As consultas serão respondidas diretamente no “site” www.pbh.gov.br, no Portal de
Serviços, no link “Licitações” - Órgão: Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, no
“link” correspondente a este edital, e poderão ser acessadas por todos os interessados.
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste procedimento os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste edital e seus anexos.
5.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que
se enquadrem em quaisquer das situações a seguir:
a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município;
b) tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo;
c) estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação;
d) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente e
e) consórcio.
5.3. Também não poderá participar, direta ou indiretamente, da presente licitação, servidor ou
dirigente deste órgão ou o responsável pela licitação, nos termos do art. 9º da Lei Federal nº
8.666/93.
6. DA ENTREGA DOS ENVELOPE
6.1. Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e "Habilitação" deverão ser entregues
lacrados até sessão pública no dia e hora indicados abaixo:
LOCAL: Avenida Getúlio Vargas, 1.245 – 3º andar, Savassi - Belo Horizonte/MG.
DIA/HORÁRIO: Até 10:00 do dia 17/01/2019
6.1.1. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
ENVELOPE DE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ)

FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
ENVELOPE DE Nº 02 – HABILITAÇÃO
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ)
6.2. Não serão aceitos pelo Pregoeiro quaisquer documentos ou envelopes encaminhados
por meio dos Correios ou protocolados após o dia e hora previstos para início da sessão
pública.
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7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. O credenciamento será realizado previamente ao início da sessão pública, podendo o
interessado se fazer representar, no ato da sessão, por pessoa devidamente habilitada para
tal, conforme disposto nos itens abaixo.
7.2. O representante deverá apresentar carteira de identidade ou documento equivalente e
ainda:
7.2.1. Se diretor ou sócio da empresa: original ou cópia autenticada do estatuto social e
ata de sua eleição, onde constem expressamente poderes de representação para exercer
direitos e assumir obrigações em nome da licitante.
7.2.2. Se procurador: procuração por instrumento particular ou público, com poderes para
praticar todos os atos pertinentes ao certame.
a) Na hipótese de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada de cópia autenticada do documento constitutivo do proponente ou de
outro documento em que esteja expressa a capacidade/competência do outorgante
para constituir mandatário.
7.3. Para fins de credenciamento, poderá ser utilizado modelo constante no Anexo VI deste
edital.
7.4. Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um licitante nesta
licitação, nem um licitante ter mais de um credenciado.
7.5. A não apresentação dos documentos de credenciamento ou a sua incorreção não
impedirá a participação do licitante no certame, porém, importará a preclusão do direito de
formular lances na sessão, a renúncia ao direito de interposição de recursos e à prática de
todos os demais atos inerentes ao certame.
8 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. A proposta de preços deve ser apresentada em uma única via, digitada, sem emendas,
rasuras, ressalvas, omissões, em papel timbrado da proponente e a última página assinada
pelo responsável legal do licitante, sob pena de desclassificação, salvo se,
inequivocadamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão do seu conteúdo.
8.1.1. Quando da formulação da proposta de preços, o licitante deverá levar em
consideração todas as exigências, condições e especificações previstas no Termo de
Referência e demais anexos.
8.2. A proposta de preços deverá conter:
8.2.1. Razão social, nº do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante;
8.2.2. Modalidade e número da licitação;
8.2.3. Descrição do objeto, conforme exigência deste edital e anexos;
8.2.4. Declaração de validade da proposta de 60 (sessenta) dias;
8.2.5. Valor global do contrato.
8.3. Juntamente com a proposta escrita, deverão ser entregues os seguintes
documentos, sob pena de desclassificação:
8.3.1. Planilha de Orçamento, preenchida no formato do Anexo IX.
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8.3.2. Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos do Anexo I.
8.3.3. Declaração de Fatos Impeditivos, nos termos do Anexo II.
8.3.4 Declaração, conforme modelo constante no Anexo III, para o licitante beneficiário
da Lei Complementar nº 123/2006;
8.3.5 Declaração, conforme modelo do Anexo VIII, de que o licitante cumpre e possui
todas as exigências determinadas nas condições para habilitação desta licitação, nos
termos do que dispõe o inciso VII do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002.
8.4. Os preços ofertados pela licitante na Planilha de Orçamento (Anexo IX) devem
contemplar todas as despesas.
8.5. Não serão aceitas propostas com opções ou condições, somente sendo admitidas
propostas que ofertem apenas um preço.
8.6. Os preços deverão ser escritos com 02 (duas) casas decimais. Caso ocorram mais de
duas casas decimais, o valor poderá ser arredondado para menor. Caso o licitante não aceite
tal arredondamento, a sua proposta será desclassificada.
8.7. Somente serão aceitas as propostas que atenderem integralmente as especificações e
condições impostas neste Edital e seus anexos.
8.8. Caberá ao LICITANTE, obrigatoriamente, estudar com rigor os detalhes do objeto a
executar, questionar sobre todas as dúvidas porventura existentes, calcular os custos
detalhadamente e definir o preço total.
8.9. É fundamental que todos os itens deste edital sejam observados criteriosamente pela
empresa LICITANTE.
8.10. Serão desclassificadas as propostas comerciais com valor manifestamente inexequível,
tal como estabelece o artigo 48, Inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
8.11. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as
transações, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.
DA HABILITAÇÃO
9.1. Será considerado habilitado o licitante que atender os seguintes requisitos:
9.1.1. Se cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município
– SUCAF:
a) com situação regular e habilitado em linha de serviço compatível com o objeto
licitado deverá apresentar a documentação prevista nos subitens 9.1.1.1 a
9.1.1.5 deste edital;
b) com documentação vencida, mas habilitado na linha de serviço compatível com o
objeto licitado, deverá apresentar o(s) documento(s) regularizador(es) e a
documentação prevista nos subitens 9.1.1.1 a 9.1.1.5 deste edital;
c) com situação regular, mas não habilitado na linha de serviço compatível com o
objeto licitado, deverá apresentar além dos documentos exigidos nos subitens
9.1.1.1 a 9.1.1.5 deste edital, o Estatuto ou Contrato Social em vigor
acompanhado da(s) última(s) alteração(ões), que será analisado pela Comissão
Permanente de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte.
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9.1.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou locação de
veículos.
9.1.1.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis)
timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou
deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s).
9.1.1.1.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser
apresentado(s) em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s)
filial(ais) do licitante.
9.1.1.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a
situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios.
9.1.1.2.1. Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço patrimonial
assim apresentado:
a) para sociedades regidas pelo Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
publicados em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação ou fotocópia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante ou em outro órgão equivalente;
b) para as demais empresas: cópias legíveis e autenticadas do Balanço
Patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, com
os respectivos termos de abertura e de encerramento registrados na Junta
Comercial ou órgão equivalente;
c) para empresas com menos de 1 (um) ano de existência: fotocópia do
Balanço de Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente;
9.1.1.2.2. O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do
último exercício social deverão estar assinadas por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
9.1.1.3. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o
licitante que apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os índices
aqui mencionados:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
9.1.1.3.1. O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em
qualquer dos índices referidos no subitem acima deverá comprovar
patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta.
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9.1.1.3.2. Reserva-se ao Pregoeiro e Equipe de Apoio o direito de efetuar os
cálculos, caso o memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado.
9.1.1.4. Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.
9.1.1.5. Documento relativo a visita técnica por meio do Anexo IX -Declaração de
Visita Técnica ou do Anexo X - Declaração de Não realização de Visita Técnica.

9.1.2. Se não cadastrado no SUCAF, deverá apresentar toda documentação
relacionada abaixo:
9.1.2.1. Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado
da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à
administração da empresa, ou a última alteração consolidada.
9.1.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943 (CNDT).
9.1.2.3. Qualificação Técnica:
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou locação de
veículos.
a.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s)
Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter
carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s).
a.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em
nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante;
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9.1.2.4. Qualificação Econômico-Financeira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação
financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios.
a.1. Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço patrimonial assim
apresentado:
I. para sociedades regidas pelo Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
publicados em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação ou fotocópia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante ou em outro órgão equivalente.
II. para as demais empresas: cópias legíveis e autenticadas do Balanço
Patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, com
os respectivos termos de abertura e de encerramento registrados na Junta
Comercial ou órgão equivalente.
III. para empresas com menos de 1 (um) ano de existência: fotocópia do
Balanço de Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão
equivalente;
IV. na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela Instrução
Normativa da RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e suas alterações.
a.2. O balanço patrimonial e a demonstrações contábeis do resultado do último
exercício social deverão estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
b) Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes
da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o licitante que
apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os índices aqui
mencionados:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
b.1. Reserva-se ao Pregoeiro e Equipe de Apoio o direito de efetuar os cálculos,
caso o memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado.
b.2. O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos
índices referidos no subitem acima deverá comprovar patrimônio líquido
mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta.
b.3. Reserva-se ao Pregoeiro e Equipe de Apoio o direito de efetuar os cálculos,
caso o memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado.
c) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor
da sede do licitante, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física.
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9.1.2.5. Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.
9.1.2.6 Documento relativo a visita técnica por meio do Anexo IX -Declaração de
Visita Técnica ou do Anexo X - Declaração de Não realização de Visita Técnica.
9.2. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em original ou cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor do órgão licitante.
9.2.1. Serão aceitas somente cópias legíveis;
9.2.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
9.2.3. Fica desautorizado o Pregoeiro e a Equipe de Apoio a autenticar qualquer
documento das licitantes, na data marcada para sua apresentação.
9.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante, devendo ser observado:
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em
nome da matriz;
9.3.1. Excetua-se da regra prevista nas alíneas “a” e “b” do item 9.3 desse edital o
Atestado de Capacidade Técnica (ACT), conforme dispõe os subitens 9.1.1.1.2 e
9.1.2.3, “a.2”.
9.4. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade
deverão possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como
referência a data de abertura dos envelopes de nº 01 – “Habilitação”.
9.4.1. Não se enquadram no disposto acima os documentos que, pela própria natureza,
não apresentam prazo de validade.
9.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade, a devida regularização
ocorrerá por meio de apresentação da certidão respectiva.
9.6. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar toda a
documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição, conforme previsto no art.
43 da LC nº 123/06.
9.6.1. Para efeito da comprovação referida no subitem acima poderá ser admitida a
certidão constante do CRC – Certificado de Registro Cadastral/SUCAF.
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9.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a devida regularização, nos termos do disposto
no §1º do art.43 da Lei Complementar 123/06.
9.7. Para efeito do julgamento da habilitação, o pregoeiro considerará como referência para a
validação dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na ocorrência do previsto
no § 1º, do art. 43, da Lei Complementar nº 123/06.
9.8. A regularidade da situação do licitante no SUCAF será confirmada por meio de consulta
on-line ao Sistema. Procedida a consulta, serão impressos relatórios de situação de cada
participante.
9.9 – As LICITANTES que não possuírem o cadastro no SUCAF, conforme subitem 9.1.2, além de
apresentar os documentos descritos nos subitens 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.2.3, 9.1.2.3.4 e 9.1.2.3.5, se
declarada vencedora, a empresa deverá requerer seu cadastramento diretamente ao SUCAF, nos
seguintes endereços:
a) Para atendimento presencial, dirigir-se à unidade do BH Resolve, situada na Av. Santos
Dumont, 363 - 3º andar – Centro – Belo Horizonte/MG
b) Para interessados sediados fora de Belo Horizonte encaminhar documentação para Gerência
de Cadastro de Fornecedores da Subsecretaria de Administração e Logística, situada na Rua
Espírito Santo, 605 - 14º andar – Centro – Belo Horizonte/MG. Mais informações no
Site: www.pbh.gov.br/sucaf

10. DOS LANCES
10.1. Na sessão pública, abertos os envelopes de propostas, o pregoeiro as classificará de
acordo com as exigências do item 8.
10.2. As propostas classificadas serão ordenadas em ordem crescente a partir da de menor
preço global, selecionando-se para a etapa de lances aquelas que tenham apresentado
valores superiores em até 10% (dez por cento), relativamente àquela de menor preço,
conforme dispõe o art.4º, VIII, da Lei 10.520/02.
10.3. Não havendo pelo menos (03) três ofertas nas condições definidas no item anterior, o
pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), nos
termos do art. 4º, IX, da Lei 10.520/02.
10.4. O pregoeiro convidará os licitantes selecionados, individualmente e de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor
da proposta de maior preço.
10.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará
na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado.
10.6. Poderão ser ofertados lances intermediários, na hipótese de o ofertante declarar
impossibilidade de cobrir o menor preço, que ficarão registrados em ata e servirão, inclusive,
para definir a ordenação das propostas, depois de concluída a etapa de lances.
10.7. O Pregoeiro poderá fixar com os licitantes selecionados para a etapa de lances valor de
redução ou percentual mínimo entre os lances e o tempo máximo para sua formulação,
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sempre considerando os princípios da razoabilidade e interesse público, visando a
objetividade e celeridade do procedimento.
10.8. Dos lances ofertados não caberá retratação.
10.9. Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a compatibilidade entre a
proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.
10.10. O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro,
todos os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
10.11. Encerrada a etapa de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido
ofertada por ME ou EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por
cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da
Lei Complementar nº 123/2006, procedendo-se da seguinte forma:
a) a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo máximo de
cinco minutos, apresentar proposta de preço inferior àquela classificada em
primeiro lugar, sob pena de preclusão do direito;
b) não ocorrendo a manifestação da ME ou EPP nos moldes da alínea anterior, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita
do item 10.11, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO DE
FORMA GLOBAL, observadas as exigências deste edital e seus anexos.
11.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro examinará
a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
11.2.1. O pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços
ofertados.
11.2.2 O pregoeiro, se assim for necessário, poderá suspender a sessão pública para
análise da documentação apresentada ou para a realização de diligências, podendo
contar com equipe técnica da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica para
análise da documentação apresentada.
11.3. Havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos deste edital e que
seu preço seja compatível com o valor praticado no mercado, esta poderá ser aceita.
11.4. Será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do arrematante.
Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, o arrematante será declarado
vencedor e, depois de transcorrido o prazo para recursos, adjudicado o objeto, nos termos da
legislação.
11.5. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências para
habilitação, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a
apuração de uma que atenda ao edital e às condições de habilitação, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor do certame.
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11.6. Nas situações previstas no item 11.2 e 11.5, o pregoeiro poderá negociar diretamente
com o proponente para que seja obtido menor preço, conforme disposto no inciso XVII, art.4º
da Lei 10.520/02.
11.7. O arrematante deverá formular, no prazo definido pelo pregoeiro, sua nova proposta de
preços nos termos exigidos neste edital, considerando o valor obtido após a etapa de lances,
podendo para tanto, trazer papel timbrado da empresa ou carimbo identificador dessa.
11.7.1. O valor global obtido após a adequação do valor de cada item deverá ser igual ou
inferior ao valor arrematado.
11.7.2. Não será aceito valor unitário superior ao anteriormente indicado pelo licitante
quando da entrega da proposta inicial de preços.
11.7.3. O pregoeiro poderá, a seu critério, substituir o documento exigido no subitem
11.7, fazendo constar na Ata da Sessão Pública os novos valores unitário e global
obtidos após a etapa de lances, devendo, entretanto, constar na mesma, a
assinatura do credenciado da empresa arrematante.
11.8. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal e/ou trabalhista, será assegurado à ME ou EPP o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da
mesma.
11.8.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no item anterior
dependerá de requerimento do interessado, devidamente fundamentado, dirigido ao
pregoeiro.
11.8.2. O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 02 (dois) dias
úteis concedidos para a regularização fiscal.
11.8.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis
nº 8.666/93 e nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes.
11.9. Após a declaração de vencedor, deverão ser observados os procedimentos previstos
neste edital referente aos recursos administrativos.
11.10. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes que, ao final, será assinada pelo pregoeiro,
equipe de apoio, e pelos licitantes.
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS
12.1. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal,
nem os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado
no processo para representar o licitante.
12.2. O prazo para impugnação ou esclarecimentos deste Edital é de até 02 (dois) dias úteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas na sessão pública e pode ser feito por
qualquer pessoa, nos termos da legislação pertinente.
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12.3. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões de recurso. Os demais licitantes estarão automaticamente
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a ser
contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
12.3.1. As razões do recurso poderão ser apresentadas no ato do pregão, sendo
reduzidas a termo na ata, ficando os demais licitantes intimados para apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata.
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes importará na decadência do
direito de recurso e a consequente adjudicação do objeto ao licitante vencedor.
12.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.6. As razões de impugnação ao presente edital, as razões do recurso e as contrarrazões,
quando propostas, deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocoladas junto à
Gerência de Orçamento e Finanças (GEOFI) na Fundação de Parques Municipais e
Zoobotânica, situada à Avenida Getúlio Vargas, 1.245 – 10º andar, Savassi - Belo Horizonte –
MG, CEP 30.112-024, impreterivelmente no horário de atendimento, de 09:00 às 12:00 e de
14:00 às 17:00 horas.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O procedimento de adjudicação é atribuição do pregoeiro, quando não houver recurso,
ou, quando interposto, for acolhido pelo próprio pregoeiro.
13.2. Quando o recurso for encaminhado para apreciação da autoridade superior competente,
e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a própria autoridade adjudicará o objeto
da licitação ao vencedor e homologará o processo para determinar a contratação.
13.3. Havendo ou não interposição de recurso, a homologação é atribuição da autoridade
superior da FPMZB.
14. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1. Homologada a licitação, será o licitante vencedor convocado para assinar o contrato
(conforme minuta prevista no Anexo V) no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
14.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo previsto no
subitem anterior sujeita-a à penalidade de multa conforme estabelecido na letra “b” do
subitem 16.1.2.
14.3. Caso a adjudicatária não assine o contrato no prazo estabelecido no subitem 14.1, é
prerrogativa da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica o direito de adjudicar à
segunda colocada o objeto licitado e desde que esta aceite as mesmas condições propostas
pela primeira colocada, inclusive quanto aos preços, sujeitando-se a empresa faltosa, ainda,
às sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.
14.4. Será de 12 (doze) meses a vigência do contrato, com início a partir da data da Ordem
de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, art.57, da Lei nº 8.666/93.
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14.5. A prorrogação a que se refere o item anterior será realizada mediante termo aditivo.
14.6. As despesas com a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município
“DOM” correrão por conta da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.
14.7. São peças integrantes dos contratos, independentemente de transcrição no instrumento
respectivo, o edital de licitação e a proposta oferecida pelo licitante.
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1. O faturamento será mensal, sendo apresentado até o dia 10 do mês subsequente ao da
locação, à Diretoria de Parque para conferência e atestamento.
15.1.1. O faturamento deverá compreender o período entre o 1º (primeiro) e o último dia
do mês anterior.
15.2. Os pagamentos serão efetuados pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica em até 30 (trinta) dias corridos a partir da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida e atestada por servidor
competente.
15.3. O atraso na apresentação do faturamento, que venha a implicar no respectivo atraso no
recolhimento da importância retida para o INSS com acréscimos legais, acarretará no repasse
dos citados acréscimos à Contratada.
15.4. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o que foi realizado e o
período da execução.
15.5. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente.
15.6. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento
será contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.
15.7. Em caso de constatação de irregularidades, a Contratada deverá substituir em até 24
(vinte e quatro) horas, o documento fiscal, ficando pendente o pagamento até a regularização.
15.8. O faturamento mensal do último período de locação só ocorrerá após o último dia
efetivo da locação e apuração da mesma.
15.9. O controle mensal da utilização dos micro-ônibus será feito por meio de planilha
elaborada pela Contratante, a ser controlada pelo fiscal, nos termos do Decreto Municipal
15.185/13.
15.10. Serão objeto de medição apenas os dias em que o micro-ônibus estiver integralmente
à disposição da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, pelo período determinado
no Termo de Referência.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência do adjudicatário/contratado, sujeitando-o às sanções abaixo descritas,
resguardado o contraditório e a ampla defesa, em processo próprio, aberto para este fim, nos
termos do Decreto Municipal 15.113/13:
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16.1.1. Advertência.
16.1.2. Multa, nos seguintes percentuais:
a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de
atraso, na execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30
(trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente
b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta em caso de recusa
do infrator em assinar a o contrato;
c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência ou o valor total da
adjudicação para a licitação ou para a contratação direta na hipótese de o
infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito
normativo ou obrigações assumidas, em consonância com o Decreto Municipal
15.113/2013;
d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação,
quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das
obrigações assumidas, em consonância com o Decreto Municipal 15.113/2013;
e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação,
na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício,
irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se
destina;
f) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato
quando o infrator der causa à rescisão do contrato;
g) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator
ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à
Administração Pública superiores aos contratados.
16.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal, por prazo não superior a 2(dois) anos, conforme disposto no inciso III,
art. 87 da Lei n° 8666/93.
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93.
16.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor de Planejamento,
Gestão e Finanças da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.
16.3. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade serão
aplicadas pela autoridade municipal competente.
16.4. Na aplicação das penalidades de advertência, multa e suspensão temporária será
facultada a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua
notificação.
16.5. Para a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa
prévia, no prazo de 10(dez) dias úteis contados da abertura de vista, conforme dispõe a Lei nº
8.666/93 e o Decreto Municipal nº 15.113/03.
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16.6. As penalidades administrativas aplicadas ao adjucatário/ concessionário serão anotadas
no SUCAF, conforme determina o art. 24, do Decreto Municipal n° 11.245/03 e o art. 34 do
Decreto Municipal n° 15.113/03.
16.7. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou
separadamente, e não eximem o Contratado da plena execução do objeto contratado, sem
prejuízo das possíveis postulações de indenização por perdas e danos, que a infração
porventura der causa, bem como do direito de o Contratante rescindir o presente ajuste.
16.8. As multas serão descontadas do faturamento imediatamente subsequente à sua
aplicação e, se não for o caso, serão cobradas a parte, para quitação pelo contratado.
16.9. As sanções administrativas sofridas pelo Contratado serão aplicadas, conforme
determina o Decreto Municipal nº 15.113/13.
17 - DA GARANTIA A EXECUÇÃO
17.1. Homologada a licitação, a empresa à qual couber a adjudicação dos serviços licitados
será convocada para, após a homologação, prestar garantia à execução.
17.2. Em caso de atraso ou descumprimento do disposto no “caput” deste item, perderá a
licitante vencedora do certame o direito ao contrato, sendo convocada a segunda colocada
para substituí-la, nos termos da lei, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item
16.1.2.
17.3. A recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o contrato implicará em
sanções conforme item 16 desse edital.
17.4. A garantia deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) após a assinatura do
respectivo contrato.
17.5. O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.
17.6. A garantia à execução poderá ser prestada em espécie, carta de fiança bancária ou
seguro garantia em nome da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.
17.7. A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação pela FPMZB.
17.8. As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas
restritivas do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistros, se
for o caso.
17.9. A garantia prestada suportará os ônus decorrentes do inadimplemento das obrigações
contratuais, inclusive na indenização a terceiros, débitos trabalhistas e previdenciários,
respondendo, também, pelas multas impostas pela Administração, independentemente de
outras cominações legais.
17.10. A garantia prestada deverá ser retida pela Administração Pública até o efetivo
adimplemento, pela contratada, de todas as obrigações contratuais.
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17.11. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas ao Contratado,
podendo ser retida para satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento das
obrigações contratuais, bem como de ação ou omissão, dolosa ou culposa, do Contratado.
17.12. Caso a garantia seja utilizada total ou parcialmente, a Contratada se obriga a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da
data em que for notificada.
17.13. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, desde
que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação, hipótese em que
ficará retida até a solução final.
18 . DO REAJUSTE DE PREÇOS
O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, com interregno
mínimo de 12 (doze) meses da data limite de apresentação das propostas ou do último
reajuste, tendo como base o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação
Getúlio Vargas para os custos com os veículos.
19. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
Nos procedimentos licitatórios realizados pela Fundação de Parques Municipais e
Zoobotânica serão observadas as determinações que se seguem.
19.1. A FPMZB exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética
durante a aquisição e execução do objeto licitado. Em consequência desta política, define,
com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos mostrados abaixo:
19.1.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de
qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no processo
de aquisição ou execução do objeto; e
19.1.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um
processo de aquisição ou a execução do objeto em detrimento do licitante; e
19.1.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes
(antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do Contratante,
destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e
privar o Contratante dos benefícios da competição livre e aberta; e
19.1.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou
indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas
no processo de aquisição ou afetar a execução do objeto;
19.1.5. “prática obstrutiva” significa:
a) destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais
para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o
objetivo de impedir uma investigação do Contratante ou outro Órgão de
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou
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b) agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do
Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar.
19.2. A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica rejeitará uma proposta e aplicará as
sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um
agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante
o procedimento licitatório.
19.3. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no
Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.
20. DA VISITA TÉCNICA
20.1. Os interessados em participar do certame poderão realizar visita técnica monitorada por
meio de seus representantes legais, devidamente constituídos por meio de procuração.
20.2. A visita técnica deve ocorrer com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
antes da data de entrega dos envelopes de proposta e habilitação.
20.3. As visitas deverão ser agendadas previamente de 09h00min as 12h00min e de
14h00min as 17h00min, com o Sr. Rodrigo Teixeira Roscoe por meio do telefone: (31) 32778277.
20.4. Durante a visita técnica será apresentado o circuito interno do Parque das Mangabeiras
(espaço público objeto dessa licitação).
20.5. No final da visita e após os esclarecimentos necessários será emitido documento
comprobatório da realização da visita técnica, conforme Anexo IX - Declaração de Visita, que
deverá ser juntado e entregue dentro do Envelope nº 2 – Habilitação.
20.6. Caso o licitante não realize a visita técnica deverá juntar Anexo X - Declaração de Não
Realização de visita Técnica, que deverá ser juntado e entregue dentro do Envelope nº 2 –
Habilitação.
20.7. A ausência de apresentação do Anexo IX ou Anexo X, conforme o caso, acarretará a
inabilitação do licitante.
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por
conveniência administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
licitante direito à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da
lei.
21.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do serviço. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido
vencedor, o cancelamento do empenho e a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
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21.3. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo
desde a realização da sessão pública.
21.4. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no
prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação ou inabilitação, dependendo
da fase.
21.5. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta.
21.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
21.7. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes por
meio de sistema eletrônico ou, ainda, mediante publicação no site e no Diário Oficial do
Município - DOM.
21.8. Os casos não previstos neste edital ou divergentes serão decididos pelo pregoeiro ou
pela autoridade a ele superior, levando-se sempre em conta a lei e os princípios de Direito
Administrativo.
21.9. Decidido o recurso ou transcorrido o prazo para sua interposição, o pregoeiro devolverá
aos licitantes não vencedores do certame, os envelopes de “DOCUMENTO DE
HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.
21.10. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos
deste edital.
21.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste
edital será o da Comarca de Belo Horizonte.
21.12. É vedado ao Contratado subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado,
associar-se com outrem, praticar fusão, cisão ou incorporação, exceto na hipótese de parte
secundária que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pela
Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada.
21.13. É de responsabilidade da Contratada a guarda dos materiais, ferramentas
equipamentos. A Contratante não se responsabilizará por furtos ou danos de qualquer
natureza aos materiais, ferramentas e equipamentos da Contratada que por ventura se
encontrem nas unidades da FPMZB.
21.14. Integram este Pregão Presencial:
Anexo I - Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
Anexo II - Declaração de Fato Impeditivo;
Anexo III - Declaração da Lei Complementar 123/06;
Anexo IV - Declaração da Lei 9.854/99;
Anexo V - Minuta do Contrato;
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Anexo VI - Termo de Referência;
Anexo VII - Modelo de Credenciamento;
Anexo VIII - Declaração dos Requisitos Habilitatórios e
Anexo IX - Planilha de Orçamento.
Anexo X - Declaração de Visita Técnica
Anexo XI - Declaração de Não Realização de Visita Técnica

Belo Horizonte, _____ de ____________________ de 2019.

Sérgio Augusto Domingues
Presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica
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ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante
denominado.
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar
com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada
de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), 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 da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
____________________, ___ de ______________ de 2019.
________________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação
completa)
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital da Pregão Presencial nº 001/2019, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação de nossa empresa no
presente processo licitatório nº 01.155.116/18-39 , ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

__________________________, ______ de ____________________ de 2019.

Nome da empresa licitante

Assinatura do responsável legal da empresa licitante
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ANEXO III – DECLARAÇÃO LC 123/2006

Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante ______________________ é beneficiária da
Lei Complementar 123/2006, na condição de _____________ (EPP – Empresa de Pequeno
Porte/ ME – Micro empresa ou Cooperativa – Lei 11.488/2007) considerando os valores da
receita bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada.
Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das
hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a
X do § 4º do art. 3º da Lei 123/2006:
a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede
no exterior;
c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;
d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput
deste artigo;
f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário,
de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência
complementar;
i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
j) constituída sob a forma de sociedade por ações.
Temos ciência da nossa obrigação de comunicar a Fundação de Parques Municipais e
Zoobotânica quaisquer fatos supervenientes que alterem a situação de nossa empresa.
_________________________, ______ de ____________________ de 2019.

Nome da empresa licitante
Assinatura do responsável legal da empresa licitante
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DA LEI 9.854/99.

REF.: Pregão Presencial nº 001/2019
(razão social da empresa), inscrita no CNPJ nº ___________________________, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)___________________________, portador
da
Carteira
de
Identidade
nº_____________________
e
do
CPF
nº
____________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei Federal nº 8.666/93, 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.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Belo Horizonte, ________ de __________________________ de 2019.

Nome da empresa licitante

Assinatura do responsável legal da empresa licitante

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE
PARQUES
MUNICIPAIS
E
ZOOBOTÂNICA
(FPMZB) E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX.
Processo Administrativo: nº 01.155.116/18-39
IJ: XXXXXXXXXXXXX
A FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA, CNPJ 07.276.220/0001-91,
com sede na Av. Getúlio Vargas, 1245, 10º andar, Savassi, Belo Horizonte/ MG, CEP 30.112024, neste ato representada por seu Presidente, Sérgio Augusto Domingues, CPF
990.465.206-68
doravante
denominada
CONTRATANTE,
e
a
empresa
...............................................
CNPJ............................,
com
sede
à
....................................................., Bairro .........................., , na cidade de ............................. –
UF:............... CEP ............................ denominada CONTRADADA, neste ato representada
por ................................., C.I .........................., CPF ....................., resolvem de comum acordo
celebrar o presente Contrato consequente da Licitação, na modalidade Pregão Presencial
FPMZB Nº 001/2019 e em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações
vigentes, Decreto Municipal nº. 12.436/06, Decreto Municipal nº 15.562/14 e o Decreto
Municipal nº. 10.710/01, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Prestação de serviços de transporte mediante locação de 01 (um) veículo micro-ônibus,
preferencialmente de fabricação nacional, com espaço para no mínimo 02 (duas) cadeiras de
rodas simultaneamente, com condutor, seguro do veículo e passageiros, combustível e
manutenção, em caráter não eventual, com contratação de 360 (trezentos e sessenta) diárias,
para atender demanda da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, conforme
descrição detalhada constante nos Anexos do edital.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO
O presente Contrato vigerá por 12 (doze) meses a contar da Ordem de Serviço, podendo ser
prorrogado nos termos do inciso II, art.57, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo,
mantida as condições iniciais.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO
O valor estimado por período do presente
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

contrato

é

de

R$...............

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do presente Contrato serão acobertadas pela seguinte
dotação orçamentária: 2505.0200.18.541.073.2.812.339039.18.0300
CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O faturamento será mensal, sendo apresentado até o dia 10 do mês subsequente ao da
locação, ao Fiscal do Contrato para conferência e atestamento.
5.1.1. O faturamento deverá compreender o período entre o 1º (primeiro) e o último dia
do mês anterior.
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5.2. Os pagamentos serão efetuados pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica em até 30 (trinta) dias corridos a partir da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida e atestada por servidor
competente.
5.3. O atraso na apresentação do faturamento, que venha a implicar no respectivo atraso no
recolhimento da importância retida para o INSS com acréscimos legais, acarretará no repasse
dos citados acréscimos à Contratada.
5.4. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o que foi realizado e o
período da execução.
5.5. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente.
5.6. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será
contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.
5.7. Em caso de constatação de irregularidades, a Contratada deverá substituir em até 24
(vinte e quatro) horas, o documento fiscal, ficando pendente o pagamento até a regularização.
5.8. O faturamento mensal do último período da locação dos serviços só ocorrerá após o
último dia efetivo da locação e apuração da mesma.
5.9. O controle mensal da utilização dos micro-ônibus será feito por meio de planilha
elaborada pela Contratante.
5.10. Serão objeto de medição apenas os dias em que o(s) micro-ônibus estiver(em)
integralmente à disposição da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, pelo período
determinado no Termo de Referência.
CLÁUSULA SEXTA: DO ADITAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS
6.1. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique
custos adicionais.
6.2. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente.
6.3. Excetuam-se da regra as alterações autorizadas prévia e expressamente pelo
Representante Legal da Contratante, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração
contratual para se atingir o interesse público.
CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE
O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, com interregno
mínimo de 12 (doze) meses da data limite de apresentação das propostas ou do último
reajuste, tendo como base o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação
Getúlio Vargas para os custos com os veículos.
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Disponibilizar veículo registrado, licenciado e emplacado no Município de Belo Horizonte.
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8.1.1. O veículo já registrado, licenciado e emplacado em outros municípios deverá
ter o seu registro, licenciamento e emplacamento transferido para o Município de
Belo Horizonte.
8.2. Assegurar que o micro-ônibus permaneça à disposição do Contratante durante a vigência
deste contrato e nos dias e horários estabelecidos.
8.3. Disponibilizar micro-ônibus sempre abastecido com combustível suficiente para a
prestação do serviço diário, em perfeitas condições de segurança, higiene e limpeza e
conforme as especificações do fabricante.
8.4. Lavar, aspirar e higienizar o veículo na frequência necessária à permanência do mesmo
em ótimo estado de conservação pela Contratada. Os produtos e equipamentos utilizados
para este fim serão custeados pela Contratada.
8.5. Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro
obrigatório, taxa de emplacamento e licenciamento, inclusive as despesas e outros ônus
provenientes de infração às leis do trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, entre
outros.
8.6. Contratar seguro de acidentes para os motoristas e passageiros (APP), com cobertura
mínima de R$10.000,00 (dez mil reais) por pessoa.
8.7. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização do veículo, inclusive
de reparo mecânico necessárias à sua manutenção ou decorrentes de acidente, trocas de
óleo, lubrificantes, inclusive o abastecimento de combustível.
8.8. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de
acordo com as especificações do fabricante, incluindo os serviços de funilaria, lubrificação,
bem como, substituição de pneus e das peças desgastadas mantendo o veículo em perfeitas
condições de segurança, limpeza e higiene;
8.9. Substituir o veículo locado no prazo máximo de 6 (seis) horas, a partir da comunicação
do Contratante, em razão de acidentes, revisão, reparos mecânicos, má conservação e
condição de segurança;
8.10. Substituir o veículo em outras situações não previstas no item anterior, quando
solicitado por escrito pela Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir
do recebimento de notificação;
8.11. Entregar e retirar o veículo substituído sem cobrança de taxa adicional;
8.12. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros,
bem como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego urbano e rodoviário;
8.13. Observar a legislação pertinente aos serviços especializados em engenharia de
segurança e em medicina do trabalho, relativos aos trabalhadores sob o contrato,
responsabilizando-se integralmente por eventuais ocorrências inerentes à matéria;
8.14. Comprovar formação técnica e específica dos condutores do veículo, mediante
apresentação de habilitação expedida pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis
de trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN;
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8.15. Manter em serviço somente profissionais capacitados, portando crachá de identificação
individual, no qual deverá constar nome da Contratada, nº de registro, função e fotografia do
empregado portador;
8.16. Assegurar que os motoristas em serviço façam uso de uniforme, o qual deverá ser
submetido previamente à aprovação do Contratante, sem ônus para seus empregados.
8.17. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho e
comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, no relacionamento
com o pessoal do Contratante, observando o controle do regimento do trabalho e descanso
dos condutores, acompanhando e comprovando sua saúde física e mental, sendo vedado:
a) qualquer tipo de jogo, venda de produtos, circulação de listas, rifas e pedidos de
quaisquer natureza;
b) utilizar ou colocar em funcionamento máquinas e aparelhos de propriedade do
Contratante, abrir armários, gavetas ou invólucros de qualquer espécie, sem prévia
autorização do Gerente da unidade competente;
c) consumir e/ou guardar drogas ou bebidas alcoólicas no veículo e nas dependências
do Contratante.
8.18. Não permitir que qualquer condutor se apresente ao serviço com sinais de embriaguez
ou sob efeito de substância tóxica (Lei Federal nº 11.705/2008).
8.19. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho.
8.20. Providenciar treinamento e reciclagem necessários para garantir a execução dos
trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados.
8.21. Efetuar a substituição do condutor, em até 4 (quatro) horas, em eventual ausência;
8.22. Comunicar ao Contratante quando da transferência e/ou retirada e substituição de
condutores.
8.23. Fornecer obrigatoriamente aos empregados alocados neste Contrato, no que couber,
todos os benefícios previstos no acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho em vigor.
8.24. Substituir, sempre que exigido pelo Contratante, em até 48 (quarenta e oito) horas, sem
interrupção do serviço, qualquer um dos condutores cujo desempenho, saúde, conduta moral
ou profissional seja considerada prejudicial, inconveniente ou insatisfatória ao interesse do
serviço. A solicitação de substituição será escrita e encaminhada pelo Fiscal do Contrato,
trazendo necessariamente a exposição de motivos.
8.25. Comunicar ao Contratante toda vez que ocorrer afastamento, substituição ou inclusão
de qualquer integrante da equipe que esteja prestando serviços ao Contratante.
8.26. Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito e ambientais, durante a execução
deste contrato;
8.27. Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao veículo que deverá sempre
estar de posse do condutor;
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8.28. Permitir a instalação no veículo de quaisquer equipamentos que se fizerem necessários
ao bom desempenho de suas funções ou que o Contratante entenda como necessários.
8.28.1. Guardar e zelar pelos equipamentos a que se refere o item anterior e garantir
sua devolução nas mesmas condições recebidas.
8.29. Fornecer até o 5º (quinto) dia útil do início da locação, e sempre que solicitado pelo
Fiscal do Contrato cadastro contendo placa, marca, modelo, ano de fabricação do microônibus e motorista vinculado ao mesmo com (nome completo, endereço, telefones de contato,
RG, CPF, número, categoria e validade da CNH).
8.30. Executar os serviços com estrita observância das especificações e detalhamentos
contidos no edital e seus anexos e com fiel observância às disposições da legislação em vigor
com relação às normas de segurança;
8.31. Responsabilizar-se por todas as despesas relacionadas com os motoristas em serviço,
inclusive alimentação;
8.32. Cumprir os horários determinados pela Contratante;
8.33. Cumprir o disposto na Portaria n º 3.214/78 e seus anexos, do Ministério do Trabalho, no
tocante às exigências de segurança e medicina do trabalho;
8.34. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar
por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato;
8.35. Cumprir o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal;
8.36. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo com a Contratante;
8.37. Manter durante todo o período de vigência do Contrato, atualizados, os documentos
apresentados, por ocasião, do Registro Cadastral no SUCAF, sob pena de suspensão dos
pagamentos e ou rescisão contratual;
8.38. Atender as solicitações da FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
relativas ao objeto do Contrato sempre que for requisitado;
8.39. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas;
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS:
9.1. Manter a regulagem do veículo automotor, preservando as suas características originais
para que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, visando contribuir com o
atendimento dos programas de qualidade do ar, observados os limites máximos de emissão
de gases, conforme legislação vigente.
9.1.1. A constatação de inadimplemento dessas exigências ensejará a substituição
imediata desse veículo, sob pena de sanções ou rescisão contratual, sem prejuízo
das penalidades constantes da legislação que rege a matéria, normas brasileiras
aplicáveis e manuais de proprietários e serviços de veículo.
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9.2. Manter soluções tecnológicas originais do veículo.
9.3. Manter o veículo automotor e de modo a coibir a deterioração e a adulteração do sistema
de escapamento que possam resultar em níveis de emissão sonora superiores aos dos
padrões aceitáveis nos termos da legislação regente, normas brasileiras aplicáveis e
recomendação dos manuais de proprietários e serviços do veículo.
9.4. O veículo deverá, obrigatoriamente, estar equipado com catalisador ou outro
equipamento tecnologicamente melhor para controle de emissão de gases poluentes na
atmosfera;
9.5. Observar a legislação vigente sobre controle de poluição do meio ambiente, em especial
as regulamentações do IBAMA, CONAMA e Secretaria Municipal de Meio Ambiente do
Município de Belo Horizonte.
9.6. Manter programa interno de auto-fiscalização da correta manutenção dos micro-ônibus,
quanto à emissão de fumaça preta, especialmente para o veículo eventualmente movido a
óleo Diesel, sob pena de rescisão contratual.
9.7. Utilizar veículo movido a combustíveis que causem menor impacto ambiental, visando à
redução efetiva de emissões poluidoras à atmosfera.
9.8. Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos, especialmente
quanto à aquisição e descarte de pneus, bem como dos resíduos dos processos de
manutenção e limpeza do veículo.
9.9. Encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente
aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que
pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo
ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Essa obrigação
atende à Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1. Notificar a Contratada por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades
encontradas na execução do objeto do contrato.
10.2. Acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do contrato através da Fundação de
Parques Municipais e Zoobotânica, por meio de Fiscal formalmente designado, nos termos do
Decreto Municipal 15.185/13.
10.3. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações
exigidas no item 9 do edital, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao
disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93.
10.4. Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados neste contrato, salvo nos casos
em que a Contratante não apresentar os documentos essenciais que comprovem a despesa.
10.5. Manter uma equipe de técnicos para supervisão dos serviços.
10.6. Analisar em conjunto com a CONTRATADA os indicativos de qualidade para definição
das ações preventivas ou corretivas.
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10.7. Fornecer as normas e regulamento de uso e funcionamento do parque, além das
informações necessárias para execução do objeto desse contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1. O serviço deverá ser prestado com qualidade, respeitando às exigências do Termo de
Referência.
11.2. O horário normal de funcionamento do micro-ônibus será das 08:00 hs às 17:00 hs, com
intervalo de 1 hora para os motoristas, perfazendo aproximadamente 220 horas mensais,
podendo haver alterações de acordo com demandas operacionais e em caso de necessidade
da Contratante.
11.2.1 Nos dias em que o Parque estiver fechado à visitação, a Contratante poderá
definir pelo não funcionamento do micro-ônibus.
11.3. A quilometragem mensal estimada é de 2.000 km.
11.4. O veículo deverá ter no máximo até 03 anos de fabricação.
11.5. O veículo transportará usuários em circuitos internos do Parque Municipal das
Mangabeiras.
11.6. O veículo transportará funcionários diariamente no interior do parque e eventualmente
para diversas unidades da FPMZB, de acordo com as necessidades;
11.7. O veículo deverá estar sempre limpo (aspirados e lavados, interna e externamente),
dedetizado, com a manutenção preventiva e corretiva em dia (podendo ser solicitada
comprovação deste procedimento a qualquer momento) e com documentação obrigatória em
dia e à disposição da Contratante e das autoridades responsáveis pela fiscalização.
11.8. Os condutores deverão se apresentar de forma respeitosa e tratar com respeito a todas
as pessoas a serem transportadas. Além de estarem aptos e com toda a sua documentação
em dia para o exercício da atividade.
11.9. Os motoristas deverão ser habilitados na categoria exigida pelo Código Nacional de
Trânsito, portando Carteira Nacional de Habilitação válida e sem restrições, deverá ainda ser
compatível com o tipo de veículo que irá dirigir;
11.10. Garantir a boa qualidade do serviço prestado.
11.11. Responsabilizar por todos os encargos relativos aos veículos, como IPVA, seguro
obrigatório, taxa de emplacamento e licenciamento, inclusive as despesas e outros ônus
provenientes de infração às leis do trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
11.12. Substituir o veículo nas seguintes condições:
11.12.1. no prazo máximo de 06 (seis) horas em razão de acidentes, revisão, reparos
mecânicos, má conservação e condição de segurança;
11.12.2. no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, em outras situações não
previstas no subitem anterior;
11.12.3. a substituição poderá ocorrer por período de no máximo 30 (trinta) dias,
improrrogáveis, após o qual deverá ser providenciada a substituição definitiva do
veículo;
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES
12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência do adjudicatário/contratado, sujeitando-o às sanções abaixo descritas,
resguardado o contraditório e a ampla defesa, em processo próprio, aberto para este fim, nos
termos do Decreto Municipal 15.113/13:
12.1.1. Advertência.
12.1.2. Multa, nos seguintes percentuais:
a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de
atraso, na execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30
(trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente;
b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta em caso de recusa
do infrator em assinar a o contrato;
c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência ou o valor total da
adjudicação para a licitação ou para a contratação direta na hipótese de o
infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito
normativo ou obrigações assumidas, em consonância com o Decreto Municipal
15.113/2013;
d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação,
quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das
obrigações assumidas, em consonância com o Decreto Municipal 15.113/2013;
e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação,
na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício,
irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se
destina;
f) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato
quando o infrator der causa à rescisão do contrato;
g) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator
ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à
Administração Pública superiores aos contratados.
12.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme disposto no inciso III,
art. 87 da Lei n° 8666/93.
12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8666/93.
12.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor de Planejamento
Gestão e Finanças da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica.
12.3. As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade serão
aplicadas pela autoridade municipal competente.
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12.4. Na aplicação das penalidades de advertência, multa e suspensão temporária será
facultada a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua
notificação.
12.5. Para a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa
prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da abertura de vista, conforme dispõe a Lei
nº 8.666/93 e o Decreto Municipal nº 15.113/03.
12.6. As penalidades administrativas aplicadas ao adjucatário/concessionário serão anotadas
no SUCAF, conforme determina o art. 24, do Decreto Municipal n° 11.245/03 e o art. 34 do
Decreto Municipal n° 15.113/03.
12.7. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou
separadamente, e não eximem o Contratado da plena execução do objeto contratado, sem
prejuízo das possíveis postulações de indenização por perdas e danos, que a infração
porventura der causa, bem como do direito de o Contratante rescindir o presente ajuste.
12.8. As multas serão descontadas do faturamento imediatamente subsequente à sua
aplicação e, se não for o caso, serão cobradas a parte, para quitação pelo contratado.
12.9. As sanções administrativas sofridas pelo Contratado serão aplicadas, conforme
determina o Decreto Municipal nº 15.113/13.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO E DA RESILIÇÃO
13.1 Sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, é motivo para
rescisão deste contrato por justa causa, que será formalizado mediante notificação
extrajudicial, se a Contratada:
13.1.1 Descumprir qualquer condição deste Contrato, salvo por motivo de força maior ou
caso fortuito, devidamente comprovado junto a Contratante e impeditivo da execução deste
Instrumento;
13.1.2 Ceder ou transferir a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos ou as obrigações
ajustadas, sem prévia e expressa autorização da Fundação de Parques Municipais e
Zoobotânica;
13.1.3 Utilizar a área para outros fins que não os exclusivamente previstos neste contrato
13.1.4 O desatendimento às determinações do Fiscal do Contrato designado para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
13.1.5 A decretação de falência ou pedido de concordata;
13.1.6 A dissolução da sociedade;
13.1.7 A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da Contratada que,
a juízo da Contratante, inviabilize ou prejudique a execução deste contrato;
13.1.8 O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos,
que caracterizam a insolvência da Contratada;
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13.1.9 A prática de ato ou circunstância que desabone a idoneidade ou afete a capacidade
financeira, técnica, jurídica ou de execução dos serviços da Contratada ou, ainda, de
qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade arrecadador/credor dos
encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;
13.1.10 Utilização pela Contratada de mão-de-obra de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termo, do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e da lei 9.854/99.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO
Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Contratante, devidamente justificado,
quando o interesse público assim o exigir, sem indenização a Contratada, nos casos previstos
na legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1. O presente contrato está garantido no valor de R$ ............(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
correspondente a 5% (cinco) sobre o valor total do contrato, por meio de carta fiança, seguro
garantia ou caução em dinheiro.
15.2. A garantia prestada suportará os ônus decorrentes do inadimplemento das obrigações
contratuais, inclusive na indenização a terceiros débitos trabalhistas e previdenciários,
respondendo, também, pelas multas impostas pela Administração, independentemente de
outras cominações legais.
15.3. A garantia prestada deverá ser retida pela Administração Pública até o efetivo
adimplemento, pela contratada, de todas as obrigações contratuais.
15.4. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas ao Concessionário,
podendo ser retida para satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento das
obrigações contratuais, bem como de ação ou omissão, dolosa ou culposa, do
Concessionário.
15.5. Caso a garantia seja utilizada total ou parcialmente a Contratada se obriga a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da
data em que for notificada.
15.6. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, desde que
não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação, hipótese em que ficará
retida até a solução final.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessárias, de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, conforme parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93.
16.2. A tolerância da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) com qualquer
atraso ou inadimplência por parte da Contratada não importará, de forma alguma, em
alteração contratual ou novação.

PP 001/2019

Página 33 de 47

16.3. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação
financeira.
16.4. A Contratante não se responsabilizará por furtos ou danos de qualquer natureza aos
materiais, ferramentas e equipamentos da Contratada que por ventura sejam armazenados
nos parques.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO
A publicação do extrato do presente Contrato no Diário Oficial do Município (DOM) será por
conta e ônus da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DOS ANEXOS
Vincula-se ao presente contrato a proposta da Contratada, nos termos do art. 55, XI, da Lei nº
8.666/93 e é anexo ao presente instrumento e dele fazem parte integrante:
Anexo I – Termo de Referência e
Anexo II – Planilha de Orçamento.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente
instrumento.
E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 03 (três) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:
Belo Horizonte, _______ de ________________________ de 20____.

Presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica

Contratada

ANEXO I DO CONTRATO - ACRESCENTAR TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO
BÁSICO

ANEXO II DO CONTRATO - ACRESCENTAR PLANILHAS DE ORÇAMENTO
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ANEXO VI - TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA: SERVIÇO DE TRANSPORTE COM ACESSIBILIDADE PARA
ATENDIMENTO NO PARQUE MUNICIPAL DAS MANGABEIRAS E DEMAIS UNIDADES
DA FPMZB.

1. OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente termo a prestação de serviços de transporte mediante
locação de 1 (um) veículo micro-ônibus, preferencialmente de fabricação nacional, que atenda
plenamente às normas da legislação vigente, inclusive aos princípios do desenho universal
conforme legislação – Lei Federal 13.146/2015, além dos requisitos de acessibilidade
definidos em normas da ABNT, com espaço para no mínimo duas (2) cadeiras de rodas
simultaneamente, bem como assentos escamoteáveis instalados nesses espaços (que
possam ser utilizados quando não houver presença de pessoas em cadeira de rodas);
poltronas reclináveis revestidas de tecido, ar refrigerado, cintos de segurança e capacidade
mínima para 26 passageiros assentados e uma poltrona para guia/cobrador, 2 (dois)
motoristas profissionais em escala 12x36, seguro do veículo e dos passageiros em apólices
no valor mínimo de R$10.000,00 por pessoa, combustível e manutenções por conta da
Contratada, em caráter não eventual, para utilização em serviço público de natureza
permanente ou de longa duração, para atender demanda da Fundação de Parques
Municipais e Zoobotânica.
1.2. Serão contratadas 360 (trezentas e sessenta) diárias de micro-ônibus, a fim de atender
as demandas da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, pelo prazo de 12 (doze)
meses.
2. JUSTIFICATIVA
A contratação deste serviço justifica-se pelo fato do Parque Municipal das Mangabeiras
possuir uma área extensa, com circuito interno de aproximadamente 7 km, no qual, para se
locomover, se faz necessária a utilização de transporte automotivo que atenda a turistas,
usuários e funcionários, com as mais diversas condições físicas e capacidade de mobilidade.
Garantir a acessibilidade é exigência expressa em legislação.
Através da contratação do serviço, o público que visita o Parque Municipal das Mangabeiras,
incluindo os portadores de necessidades especiais, poderá ter acesso aos pontos turísticos
do parque com maior agilidade e conforto.
Os funcionários que trabalham nas unidades da Fundação de Parques Municipais e
Zoobotânica poderão utilizar o transporte e assim realizar suas atividades operacionais e de
manutenção, em menor tempo, trazendo benefícios à população que usufrui do local.
Para este termo de referência a contratação deverá ser através do modelo global, pois não há
viabilidade de contratação por item, uma vez que haveria prejuízo na logística de prestação
do serviço, bem como o seu controle.
Exemplo A: No caso de um acidente, durante a prestação do serviço, pode haver conflito de
responsabilidade entre a empresa fornecedora do veículo e a empresa que fornece a mão de
obra.
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Exemplo B: O veículo apresenta um defeito que o impede de prestar o serviço. A empresa
fornecedora do veículo alega que o defeito decorre por imperícia do motorista e a empresa
fornecedora da mão de obra alega que não houve manutenção adequada no veículo.
3. ESPECIFICAÇÕES
3.1. Do veículo
3.1.1 O veículo deverá atender plenamente às normas da legislação vigente, aos
princípios do desenho universal, conforme lei Federal 13.146/2015 e também aos
requisitos de acessibilidade definidos em normas da ABNT.
3.1.2 O veículo deverá ser novo ou com até 3 (três) anos de fabricação, em perfeitas
condições de uso.
3.1.3 Capacidade para, no mínimo, duas (2) cadeiras de rodas ao mesmo tempo, com
cinto de segurança, bem como assentos escamoteáveis instalados nesses espaços
para que possam ser utilizados na ausência de cadeiras de rodas.
3.1.4 Não serão admitidos veículos rodoviários e nem veículos urbanos com plataforma
elevatória, nesse caso, pois não atendem ao princípio do desenho universal.
3.1.5 O veículo deverá possuir ar refrigerado, poltronas reclináveis, revestidas de tecido,
cintos de segurança e capacidade mínima para 26 passageiros assentados e uma
poltrona para guia/cobrador.
3.2. Dos motoristas
3.2.1 A contratada deverá fornecer 2 (dois) motoristas profissionais em escala 12x36.
3.2.2 Os motoristas deverão ser habilitados na categoria exigida pelo Código Nacional
de Trânsito, portando Carteira Nacional de Habilitação válida e sem restrições, deverá
ainda ser compatível com o tipo de veículo que irá dirigir;
3.3. Do Serviço
3.3.1 Serão contratadas 360 (trezentos e sessenta) diárias de veículo urbano de pisobaixo, que atenda plenamente às normas da legislação vigente, aos princípios do
desenho universal conforme Lei Federal 13.146/2015 e também aos requisitos de
acessibilidade definidos em normas da ABNT.
3.3.2 O veículo deverá transportar usuários e funcionários nos circuitos do Parque das
Mangabeiras e quando solicitado, nas demais unidades da Fundação de Parques
Municipais e Zoobotânica.
3.3.3 O horário normal de atendimento será de 08:00 hs às 17:00 hs, com intervalo de 1
hora para para os motoristas, perfazendo aproximadamente 220 horas mensais,
podendo haver alterações de acordo com demandas operacionais e em caso de
necessidade da Contratante.
3.3.4 O combustível e a manutenções do veículo serão por conta da Contratada.
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3.3.5 A quilometragem mensal estimada é de 2.000 km.
3.3.6 Seguro do veículo e dos passageiros em apólices no valor mínimo de
R$10.000,00 por pessoa.
3.3.7 Nos dias em que o Parque das Mangabeiras não estiver funcionando à visitação, a
Contratante poderá determinar pela não circulação do micro-ônibus.
3.3.8 A Contratante poderá determinar a não circulação do veículo, em qualquer dia ou
horário, por motivo de más condições climáticas, más condição das vias de circulação,
eventos, e outros motivos pertinentes.
4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
4.1. A implantação inicial do veículo deverá ser feita em, no máximo, 30 (trinta) dias após a
assinatura do contrato.

5. DA VIGÊNCIA
5.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir da data da Ordem de
Serviço, podendo ser prorrogado;
5.1.1. A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo
aditivo.
6. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
6.1. O serviço deverá ser prestado com qualidade, respeitando às exigências desse Termo de
Referência.
6.2. O horário normal de funcionamento do micro-ônibus será das 08:00 hs às 17:00 hs, com
intervalo de 1 hora para os motoristas, perfazendo aproximadamente 220 horas mensais,
podendo haver alterações de acordo com demandas operacionais e em caso de necessidade
da Contratante.
6.2.1 Nos dias em que o Parque estiver fechado à visitação, a Contratante poderá
definir pelo não funcionamento do micro-ônibus.
6.3. A quilometragem mensal estimada é de 2.000 km.
6.4. O veículo deverá ter no máximo até 03 anos de fabricação.
6.5. O veículo transportará usuários em circuitos internos do Parque Municipal das
Mangabeiras.
6.6. O veículo transportará funcionários diariamente no interior do parque e eventualmente
para diversas unidades da FPMZB, de acordo com as necessidades;
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6.7. O veículo deverá estar sempre limpo (aspirados e lavados, interna e externamente),
dedetizado, com a manutenção preventiva e corretiva em dia (podendo ser solicitada
comprovação deste procedimento a qualquer momento) e com documentação obrigatória em
dia e à disposição da Contratante e das autoridades responsáveis pela fiscalização.
6.8. Os condutores deverão se apresentar de forma respeitosa e tratar com respeito a todas
as pessoas a serem transportadas. Além de estarem aptos e com toda a sua documentação
em dia para o exercício da atividade.
6.9. Os motoristas deverão ser habilitados na categoria exigida pelo Código Nacional de
Trânsito, portando Carteira Nacional de Habilitação válida e sem restrições, deverá ainda ser
compatível com o tipo de veículo que irá dirigir;
6.10. Garantir a boa qualidade do serviço prestado.
6.11. Responsabilizar por todos os encargos relativos aos veículos, como IPVA, seguro
obrigatório, taxa de emplacamento e licenciamento, inclusive as despesas e outros ônus
provenientes de infração às leis do trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
6.12. Substituir o veículo nas seguintes condições:
6.12.1. no prazo máximo de 6 (seis) horas em razão de acidentes, revisão, reparos
mecânicos, má conservação e condição de segurança;
6.12.2. no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, em outras situações não
previstas no subitem anterior;
6.12.3. a substituição poderá ocorrer por período de no máximo 30 (trinta) dias,
improrrogáveis, após o qual deverá ser providenciada a substituição definitiva do
veículo;

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Disponibilizar veículo registrado, licenciado e emplacado no Município de Belo Horizonte.
7.1.1. O veículo já registrado, licenciado e emplacado em outros municípios deverá
ter o seu registro, licenciamento e emplacamento transferido para o Município de
Belo Horizonte.
7.2. Assegurar que o micro-ônibus permaneça à disposição do Contratante durante a vigência
deste contrato e nos dias e horários estabelecidos.
7.3. Disponibilizar micro-ônibus sempre abastecido com combustível suficiente para a
prestação do serviço diário, em perfeitas condições de segurança, higiene e limpeza e
conforme as especificações do fabricante.
7.4. Lavar, aspirar e higienizar o veículo na frequência necessária à permanência do mesmo
em ótimo estado de conservação pela Contratada. Os produtos e equipamentos utilizados
para este fim serão custeados pela Contratada.
7.5. Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro
obrigatório, taxa de emplacamento e licenciamento, inclusive as despesas e outros ônus
provenientes de infração às leis do trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, entre
outros.
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7.6. Contratar seguro de acidentes para os motoristas e passageiros (APP), com cobertura
mínima de R$10.000,00 (dez mil reais) por pessoa.
7.7. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização do veículo, inclusive
de reparo mecânico necessárias à sua manutenção ou decorrentes de acidente, trocas de
óleo, lubrificantes, inclusive o abastecimento de combustível.
7.8. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa técnica e de
acordo com as especificações do fabricante, incluindo os serviços de funilaria, lubrificação,
bem como, substituição de pneus e das peças desgastadas mantendo o veículo em perfeitas
condições de segurança, limpeza e higiene;
7.9. Substituir o veículo locado no prazo máximo de 6 (seis) horas, a partir da comunicação
do Contratante, em razão de acidentes, revisão, reparos mecânicos, má conservação e
condição de segurança;
7.10. Substituir o veículo em outras situações não previstas no item anterior, quando
solicitado por escrito pela Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir
do recebimento de notificação;
7.11. Entregar e retirar o veículo substituído sem cobrança de taxa adicional;
7.12. Observar as normas relativas à segurança da viagem e ao conforto dos passageiros,
bem como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego urbano e rodoviário;
7.13. Observar a legislação pertinente aos serviços especializados em engenharia de
segurança e em medicina do trabalho, relativos aos trabalhadores sob o contrato,
responsabilizando-se integralmente por eventuais ocorrências inerentes à matéria;
7.14. Comprovar formação técnica e específica dos condutores do veículo, mediante
apresentação de habilitação expedida pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis
de trânsito, regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN;
7.15. Manter em serviço somente profissionais capacitados, portando crachá de identificação
individual, no qual deverá constar nome da Contratada, nº de registro, função e fotografia do
empregado portador;
7.16. Assegurar que os motoristas em serviço façam uso de uniforme, o qual deverá ser
submetido previamente à aprovação do Contratante, sem ônus para seus empregados.
7.17. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jornada de trabalho e
comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, no relacionamento
com o pessoal do Contratante, observando o controle do regimento do trabalho e descanso
dos condutores, acompanhando e comprovando sua saúde física e mental, sendo vedado:
d) qualquer tipo de jogo, venda de produtos, circulação de listas, rifas e pedidos de
quaisquer natureza;
e) utilizar ou colocar em funcionamento máquinas e aparelhos de propriedade do
Contratante, abrir armários, gavetas ou invólucros de qualquer espécie, sem prévia
autorização do Gerente da unidade competente;
f) consumir e/ou guardar drogas ou bebidas alcoólicas no veículo e nas dependências
do Contratante.
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7.18. Não permitir que qualquer condutor se apresente ao serviço com sinais de embriaguez
ou sob efeito de substância tóxica (Lei Federal nº 11.705/2008).
7.19. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho.
7.20. Providenciar treinamento e reciclagem necessários para garantir a execução dos
trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados.
7.21. Efetuar a substituição do condutor, em até 4 (quatro) horas, em eventual ausência;
7.22. Comunicar ao Contratante quando da transferência e/ou retirada e substituição de
condutores.
7.23. Fornecer obrigatoriamente aos empregados alocados neste Contrato, no que couber,
todos os benefícios previstos no acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho em vigor.
7.24.Substituir, sempre que exigido pelo Contratante, em até 48 (quarenta e oito) horas, sem
interrupção do serviço, qualquer um dos condutores cujo desempenho, saúde, conduta moral
ou profissional seja considerada prejudicial, inconveniente ou insatisfatória ao interesse do
serviço. A solicitação de substituição será escrita e encaminhada pelo Fiscal do Contrato,
trazendo necessariamente a exposição de motivos.
7.25. Comunicar ao Contratante toda vez que ocorrer afastamento, substituição ou inclusão
de qualquer integrante da equipe que esteja prestando serviços ao Contratante.
7.26. Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito e ambientais, durante a execução
deste contrato;
7.27. Manter atualizada e em ordem a documentação relativa ao veículo que deverá sempre
estar de posse do condutor;
7.28. Permitir a instalação no veículo de quaisquer equipamentos que se fizerem necessários
ao bom desempenho de suas funções ou que o Contratante entenda como necessários.
7.28.1. Guardar e zelar pelos equipamentos a que se refere o item anterior e garantir
sua devolução nas mesmas condições recebidas.
7.29. Fornecer até o 5º (quinto) dia útil do início da locação, e sempre que solicitado pelo
Fiscal do Contrato cadastro contendo placa, marca, modelo, ano de fabricação do microônibus e motorista vinculado ao mesmo com (nome completo, endereço, telefones de contato,
RG, CPF, número, categoria e validade da CNH).
7.30. Executar os serviços com estrita observância das especificações e detalhamentos
contidos no edital e seus anexos e com fiel observância às disposições da legislação em vigor
com relação às normas de segurança;
7.31. Responsabilizar-se por todas as despesas relacionadas com os motoristas em serviço,
inclusive alimentação;
7.32. Cumprir os horários determinados pela Contratante;
7.33. Cumprir o disposto na Portaria n º 3.214/78 e seus anexos, do Ministério do Trabalho, no
tocante às exigências de segurança e medicina do trabalho;
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7.34. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por danos e prejuízos que causar
por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste Contrato;
7.35. Cumprir o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal;
7.36. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo com a Contratante;
7.37. Manter durante todo o período de vigência do Contrato, atualizados, os documentos
apresentados, por ocasião, do Registro Cadastral no SUCAF, sob pena de suspensão dos
pagamentos e ou rescisão contratual;
7.38. Atender as solicitações da FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
relativas ao objeto do Contrato sempre que for requisitado;
7.39. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas;
8.DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS
8.1. Manter a regulagem do veículo automotor, preservando as suas características originais
para que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, visando contribuir com o
atendimento dos programas de qualidade do ar, observados os limites máximos de emissão
de gases, conforme legislação vigente;
8.1.1. A constatação de inadimplemento dessas exigências ensejará a substituição
imediata desse veículo, sob pena de sanções ou rescisão contratual, sem prejuízo
das penalidades constantes da legislação que rege a matéria, normas brasileiras
aplicáveis e manuais de proprietários e serviços de veículo.
8.2. Manter soluções tecnológicas originais do veículo.
8.3. Manter o veículo automotor e de modo a coibir a deterioração e a adulteração do sistema
de escapamento que possam resultar em níveis de emissão sonora superiores aos dos
padrões aceitáveis nos termos da legislação regente, normas brasileiras aplicáveis e
recomendação dos manuais de proprietários e serviços do veículo.
8.4. O veículo deverá, obrigatoriamente, estar equipado com catalisador ou outro
equipamento tecnologicamente melhor para controle de emissão de gases poluentes na
atmosfera;
8.5. Observar a legislação vigente sobre controle de poluição do meio ambiente, em especial
as regulamentações do IBAMA, CONAMA e Secretaria Municipal de Meio Ambiente do
Município de Belo Horizonte.
8.6. Manter programa interno de auto-fiscalização da correta manutenção dos micro-ônibus,
quanto à emissão de fumaça preta, especialmente para o veículo eventualmente movido a
óleo Diesel, sob pena de rescisão contratual.
8.7. Utilizar veículo movido a combustíveis que causem menor impacto ambiental, visando à
redução efetiva de emissões poluidoras à atmosfera.
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8.8. Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos, especialmente
quanto à aquisição e descarte de pneus, bem como dos resíduos dos processos de
manutenção e limpeza do veículo.
8.9. Encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente
aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que
pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo
ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Essa obrigação
atende à Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Notificar a Contratada por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades
encontradas na execução do objeto do contrato.
9.2. Acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do contrato através da Fundação de
Parques Municipais e Zoobotânica, por meio de Fiscal formalmente designado, nos termos do
Decreto Municipal 15.185/13.
9.3. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificações
exigidas no item 9 do edital, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao
disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93.
9.4. Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estipulados neste contrato, salvo nos casos
em que a Contratante não apresentar os documentos essenciais que comprovem a despesa.
9.5. Manter uma equipe de técnicos para supervisão dos serviços.
9.6. Analisar em conjunto com a CONTRATADA os indicativos de qualidade para definição
das ações preventivas ou corretivas.
9.7. Fornecer as normas e regulamento de uso e funcionamento do parque, além das
informações necessárias para execução do objeto desse contrato.
10. DAS SANÇÕES
10.1. As sanções relativas ao descumprimento do contrato deverão constar no edital de
licitação.
11. DA VISITA TÉCNICA
Os proponentes poderão ter acesso ao circuito interno do Parque das Mangabeiras, em data
e horário agendados, para que conheçam o itinerário e testem seus veículos. Assim, o
proponente não poderá apresentar a proposta de um veículo e, após vencer a licitação,
apresentar recurso informando que o veículo não tem condições de operar no itinerário do
parque.
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ANEXO VII - MODELO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO N°001/2019 - FORMA PRESENCIAL
Processo nº 01.155.116/18-39
A (nome da empresa) ____________________, CNPJ n.º ____________, com sede
na______________________,

neste

ato

representada

pelo(o)

Sr.(a)_______________________(qualificação completa - nome, RG, CPF), pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (es)
(qualificação completa - nome, RG, CPF), a quem confere(m) amplos poderes para junto a
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica(ou de forma genérica: para junto aos órgãos
públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar o
outorgante na licitação na modalidade pregão presencial nº 001/2019 (ou de forma genérica
para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-os,
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais,
negociar preços e demais condições, formular e assinar proposta comercial, confessar,
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom
firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).
Local, data e assinatura.

RECONHECER FIRMA(S)
Observação: Conforme estabelecido no subitem 7.2.2, „a‟ do edital, na hipótese de
apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada de
cópia autenticada do documento constitutivo do proponente ou de outro documento em que
esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO –
REQUISITOS HABILITATÓRIOS PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019

Processo nº 01.155.116/18-39

(nome da empresa)_____________________, CNPJ n.º ______________________, sediada
na _____________________________________, declara, sob as penas da lei, nos termos do
que dispõe o inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, que cumpre os
requisitos habilitatórios exigidos no edital de Pregão Presencial de nº 001/2019.

__________________________
(local e data)

____________________________________
(nome, assinatura do declarante e número da carteira de identidade)
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ANEXO IX – PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM

1

DESCRIÇÃO

Um veículo micro-ônibus novo ou
com até 3 anos de fabricação,
preferencialmente de fabricação
nacional,
com
acessibilidade
(princípio do desenho universal)
conforme Lei Federal 13.146/2015
e normas da ABNT, com espaço
para, no mínimo, 2 duas cadeiras
de rodas ao mesmo tempo, bem
como assentos escamoteáveis
instalados nesses espaços; com
cinto de segurança, poltronas
reclináveis revestidas de tecido, ar
refrigerado, e capacidade mínima
para 26 passageiros assentados e
uma poltrona para guia/cobrador,
2 (dois) motoristas profissionais
em escala 12x36, seguro do
veículo e dos passageiros em
apólices no valor mínimo de
R$10.000,00
por
pessoa,
combustível e manutenções por
conta da Contratada.

QUANTIDADE
TOTAL
ESTIMADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
GLOBAL (R$)

360 diárias
220horas/mês
e
2.000 Km/mês

Serão contratadas 360 (trezentas
e sessenta) diárias a fim de
atender
as
demandas
da
Fundação de Parques Municipais
e Zoobotânica, pelo prazo de 12
(doze) meses.
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ANEXO X - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Empresa/Nome:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Assunto:

Declaramos, para fins do previsto no Edital de Pregão Presencial nº 001/2019, que
realizamos a visita técnica e conhecemos o espaço público objeto da licitação (circuito interno
do Parque das Mangabeiras), devidamente acompanhado de representante da Fundação de
Parques Municipais e Zoobotânica, obtendo todas as informações necessárias sobre o local.

Belo Horizonte/MG, ______ de ____________________________ de 2019.

____________________________________
Assinatura e CPF - Representante da empresa/Pessoa Física

________________________________________________________
Assinatura e BM - Representante da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica
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ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Declaro, para os devidos fins previsto no Edital de Pregão Presencial nº 001/2019, sob as
penalidades da lei, de que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes ao circuito interno do Parque Municipal das Mangabeiras, espaço público objeto
desse certame, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o
utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas com a
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica - FPMZB.

Belo Horizonte/MG, ______ de ____________________________ de 2019.

____________________________________
Assinatura e CPF - Representante da empresa/Pessoa Física
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