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PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MIGUELINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 DISPENSA Nº 002/2021 
 
 
 
                                                                                     Frei Miguelinho, 26 de agosto de 2021. 
 
 
Assunto: Solicitação de proposta de preços e documentos. 
 

Visando instruir processo de dispensa de licitação, vimos por intermédio do presente, solicitar dos 
interessados, que nos envie a partir da data de publicação no site da Prefeitura Municipal de Frei Miguelinho 
dia 26 de agosto 2021, até dia 30/08/2020 às 13h, através do e-mail: cplfrei2017-2020@outlook.com, 
proposta de preços (minuta em anexo) bem como a documentação abaixo relacionada, com suas devidas 
autenticações legais, visando à celebração de contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de Transporte Escolar para estudantes da Rede Pública de Ensino de Frei Miguelinho para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Frei Miguelinho-PE, conforme 
especificações, quantitativos e condições, estabelecidas minuta em anexo.  

 
1. Pessoa Jurídica: 

 
Habilitação Jurídica 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito no órgão 
competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

c) 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. 

Regularidade Fiscal / Trabalhista 

1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais, à Dívida Ativa da União, e à 
Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil; 

a) Certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual do domicílio da sede ou filial da empresa 
participante; 

b) Certidão de regularidade junto à Fazenda Municipal do domicílio da sede ou filial da empresa 
participante; 

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação – CRS; 

d) Prova de Regularidade relativa aos débitos trabalhistas, através da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhista – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho. 
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 Caso o contratado seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 
2. Qualificação Técnica: 

 
 Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, 
comprovando o objeto desta licitação. 

 
Sem mais para o momento colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer 

esclarecimentos supervenientes. 
 
Cordialmente, 
 

Comissão de Licitação 
cplfrei2017-2020@outlook.com 
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