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MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
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Secretaria de Administração e RH 

 EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/PMSR/2018. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/PMSR/2018. 

REGISTRO DE PREÇOS  
 

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS. 
 

FUNDAMENTO LEGAL: LEIS 10.520/02, LC 123 e 147 e 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
 

VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$250.950,00 (duzentos e cinquenta mil 
novecentos e cinquenta reais). 
 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
SEÇÃO PÚBLICA DE REALIZAÇÃO: 20/02/2018 

HORÁRIO: 09:00 HORAS 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 
 

ESCLARECIMENTOS:  

E-mail: licitacoes@santanadoriacho.mg.gov.br 
Telefones: (31)3718-6104 ou (31)3718-6127 
 

(COM COTA RESERVADA DE 25% DE SEU VALOR ESTIMADO EXCLUSIVOS À 
MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, 

INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, NOS TERMOS DO 
ART. 48, I DA LEI 147/2014). 
 

REFERÊNCIA: “REGISTRO DE PREÇOS, QUE VIGORARÁ PELO PRAZO DE 

12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FRACIONADA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO E EXTENSÃO DE REDE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS 
DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E 
SERVIÇOS.” Conforme anexo I (Termo de Referência). 
 

1. PREAMBULO 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO-MG, por 

intermédio da Divisão de Compras e Licitações, realizará a Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial, em sessão pública na sala de reuniões 
Localizada à Praça Santana, nº 184 - Centro – 35.845-000 - Bairro: Centro – 

Santana do Riacho – Minas Gerais, conforme especificado no ANEXO I deste 
edital. 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pela Sra. Raquel Cassia de Siqueira, 
Pregoeira oficial, designada pelo Ato n° 002/PMSR/2018, e pela Equipe de 
Apoio, integrada por: Dayse de Lima Bezerra e Cleuza Tomas da Cruz, 

designados através do Ato n° 001/PMSR/2018, anexado aos autos do 
procedimento e regido pelas Leis nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, 
Complementares n° 123/06 e 147/14 e, subsidiariamente, pela Lei Federal 

n.° 8.666/93 com suas sucessivas alterações posteriores, devidamente 
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regulamentado pelo decreto 006/2013 de 10 de janeiro de 2013, demais 

normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital. 
 

2. OBJETO 

2.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preço para futura e 
eventual contratação de Empresa para “REGISTRO DE PREÇOS, QUE 
VIGORARÁ PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E 

FRACIONADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO E 
EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LOGRADOUROS DO 

MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS.” Conforme anexo I (Termo de Referência). 
De acordo com as diretrizes quanto à descrição analítica, quantidade, valor de 

produtos, características, prazos e demais obrigações e informações constantes 
no Termo de Referência do ANEXO I, deste edital, que dele faz parte integrante. 
 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
3.1 – Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo 
pertinente ao objeto desta licitação. 

3.2 – Não poderão participar do presente certame a empresa: 
3.2.1 – concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em 

dissolução; ou recuperação judicial; 
3.2.2 – estrangeira que não funcione no país; 
3.2.3 – com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou 

por ter sido declarada inidônea; 
3.2.4 – que esteja cumprindo penalidade que a impeça de participar de licitação 
junto à Administração Pública; 

 3.2.5 – que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou 
responsável técnico que tenha vínculo empregatício com a Prefeitura de 

Santana do Riacho/MG. 
3.2.6 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
4.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o Ato Convocatório deste Pregão, devendo protocolizar o pedido no 
setor de Licitações, situado no prédio sede da Prefeitura Municipal - cabendo à 

PREGOEIRA decidir sobre a petição no prazo de 02(dois) dias úteis. 
4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será 

designada nova data para a realização do Certame. 
4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou 
irregularidades, o proponente/licitante que não o fizer até o segundo dia útil 

que anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão, hipótese em 
que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o 

impedirá de participar do Certame. 
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5. ENTREGA DE ENVELOPES. 

5.1. Dos envelopes: ENVELOPE N° 01 - “PROPOSTA COMERCIAL” e 
ENVELOPE 02 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 

5.1.1. Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” 
deverão ser entregues indevassáveis, devidamente lacrados e entregues à 
PREGOEIRA, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, 

dia e horário especificado abaixo:  
 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santana do Riacho- Minas Gerais. 

Praça Santana, nº 184 - Centro – 35.845-000 - Bairro: Centro – Santana do 
Riacho – Minas Gerais. 
DATA: 20/02/2018 

HORARIO: 09:00hs 
5.1.2.  Os envelopes deverão ainda conter em sua parte externa e frontal os 

seguintes dizeres:  
 
 

A/C DA PREGOEIRA: RAQUEL CASSIA DE SIQUEIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO – MG 
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  

EMPRESA_______________________________________________ 
Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/PMSR/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/PMSR/2018 
REGISTRO DE PREÇOS 

DATA: 20/02/2018 – ÁS 09:00 HORAS 

A/C DA PREGOEIRA: RAQUEL CASSIA DE SIQUEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO – MG 
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
EMPRESA_______________________________________________ 

Envelope 2 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/PMSR/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/PMSR/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
DATA: 20/02/2018 – ÁS 09:00 HORAS 
 
 

5.2 – O interessado deverá entregar juntamente com os dois envelopes a 

Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme Anexo IX (a referida declaração deverá estar por fora dos 
envelopes). 

5.3 – A PREGOEIRA não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 
Comercial” e “Documentos de Habilitação” que não sejam entregues à 
PREGOEIRA designada, no local, data e horário definidos neste edital. 

5.4 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter 
público que impeça a realização deste certame na data acima mencionada, a 
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licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil 

subseqüente, independentemente de nova comunicação. 
 

6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

6.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para 

credenciamento, junto à PREGOEIRA, devidamente munido de documento que 
o credencie a participar deste certame, inclusive com poderes para 
formulação de ofertas e lances verbais e a responder pela representada, 

devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro 
documento equivalente com foto. 
6.2 - O credenciamento far-se-á através de: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na junta comercial, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; (cópias autenticadas ou apresentar os 
originais para conferência); 

b) tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO, NA QUAL CONSTEM 
PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para outorga; 

(cópias autenticadas ou apresentar os originais para conferência); 
c) o representante legal ou procurador deverão identificar-se exibindo 
documento oficial de identificação que contenha foto. 

6.3 – Sendo a PROCURAÇÃO, deverá estar acompanhada do documento 
comprobatório dos poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da 

pessoa jurídica – contrato social onde se possa identificar o 
ADMINISTRADOR), que deverá ser apresentado no momento do 
credenciamento. 

6.4 – Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentadas no 
início da sessão do pregão. No caso de cópias, as mesmas devem estar 
autenticadas por tabelião ou serem pela Pregoeira ou membro da equipe de 

apoio. 
6.5 - A ausência de credenciamento não constituirá motivo de inabilitação do 

proponente ou desclassificação de sua proposta; concorrendo, neste caso, 
apenas com o valor constante em sua proposta. 
6.6 - Na ausência do credenciamento, o proponente ficará sem representante na 

sessão pública de processamento do Pregão, não podendo fazer consignar em 
ata suas observações, dar lances, expressar intenção de recorrer, bem como 

praticar os demais atos de um mandatário. 
6.7 - A ausência de representante legal da licitante também acarretará a perda 
do direito de interposição de recurso com relação aos atos praticados. 
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6.8 – Cada representante só poderá representar uma única empresa 

credenciada, podendo ser substituído a qualquer momento por outro 
devidamente credenciado.  

6.9. Declaração de ausência de vínculo empregatício com o município, firmado 
por quem de direito conforme modelo Anexo IV. 
6.10. Carta de Credenciamento conforme modelo Anexo XII. 

6.11.  PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE: 
6.11.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir 

dos benefícios concedidos pelas LC 123/2006 e LC 147/2014 deverão 
apresentar: 

a) No caso de microempresa, declaração de que aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
b) No caso das empresas de pequeno porte, declaração de que aufira, em cada 

ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais) igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 
reais); 

c) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte com início de atividade 
no ano-calendário corrente, declaração que não enquadra na hipótese do § 10 

do artigo 3º da LC 123/2006; 
d) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do §4º do 
artigo 3º da LC 123/2006; 

e) Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – 
EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão, 

expedida pela Junta Comercial, na forma da Instrução Normativa nº 103 de 30 
de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro Comércio-DNRC, ou 
outro órgão equivalente, e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob 

pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar 147/14. 
f) A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano terá 

obrigatoriamente ter sido emitida no exercício em curso, (ANEXO VIII). 
e) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome da licitante, e preferencialmente, com o nº do CNPJ e 
endereço respectivo; 
f) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz;  
g) Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos, que, pela a própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

7 - PROPOSTAS COMERCIAIS 
7.1 - As propostas comerciais serão datilografadas ou impressas, em uma via, 
com suas páginas numeradas mecanicamente e rubricadas, e a última assinada 

pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em Cartório, sem 
emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, 
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salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretem lesões ao direito dos 

demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, seguindo o modelo constante do ANEXO III, 

deste edital e deverão conter: 
7.1.1 - Nome, número do CNPJ, endereço e meios de comunicação à distância 
do proponente/licitante; 

7.1.2 - Indicar prazos, especificações, condições, na íntegra conforme previsto 
no Edital; 
7.1.3 - Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos 

os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação 

(Anexo X). 
7.1.4 – Prazo de validade da Proposta não inferior 60 (sessenta) dias.  
7.2 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente 

sendo admitidas propostas que ofertem um preço para cada item do objeto 
desta licitação. 
 

8 – HABILITAÇÃO 
8.1 - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
8.1.1 - registro comercial no caso de firma individual; 

8.1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e ultima alteração (se 
houver) em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o 

administrador, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de 
sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição 
de seus administradores; 

8.1.3 - comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício; 
8.1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir. 
 

8.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do 

cartão do CNPJ, que também servirá para fins de comprovação do 
enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte; 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos 
Federais e à dívida Ativa da União e prova de regularização perante o 
instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 

443/2014; 
c) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual; 
d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, Cartão de 

Inscrição Estadual, (se houver); 
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e) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
f) prova de regularidade fiscal perante ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por Lei; 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a 
exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, 

que tenha os mesmos efeitos da CNDT; 
h) Certidão Negativa de Débito, fornecida pela Secretaria Municipal de 

Fazenda do Município de Santana do Riacho; 
i) Alvará de funcionamento; 
j) Certidão negativa de protesto expedida pelo cartório distribuidor da sede do 

licitante. Caso a sede do município não possua cartório distribuidor, certidão 
expedida por TODOS os cartórios de protestos; 
k) Declaração de acordo com o inciso V, do artigo 27, da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas sucessivas alterações posteriores, de que a empresa licitante 
não possui nenhum menor de 18 (dezoito) anos praticando trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e que também não existe na empresa nenhum menor de 
14 (quatorze) anos trabalhando, salvo na condição de aprendiz (Anexo VI); 
l) Declaração expressa de superveniência de fato impeditivo da habilitação 

(Anexo V); 
m) Declaração expressa de idoneidade da empresa licitante (Anexo XI). 
 

8.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 
8.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, com data não anterior a 90 (noventa) dias da 

data da entrega dos envelopes de proposta e habilitação; 
8.4.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 

social, inclusive com os que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, devidamente 
registrados na junta comercial, com capital social mínimo de 5% (cinco por 

cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a 

atualização para esta data através de índices oficiais. 
8.4.3 - As Microempresas, optantes pelo Simples Nacional, por sua natureza e 
pela legislação que as rege deverá apresentar apenas a Declaração de Imposto 

de Renda – Pessoa Jurídica, do exercício competente observadas todas as 
exigências e enquadramento, de acordo com o artigo 31, inciso III, §3° da Lei 
8.666 e suas sucessivas alterações posteriores, para comprovação de saúde 

financeira compatível para atendimento da demanda licitada, podendo ser 
atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta que deverão estar assinados por Contador ou por 
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outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 
8.5 - A ausência ou irregularidade de qualquer dos itens acima será motivo de 

inabilitação do proponente. 
8.6- Os documentos originais serão restituídos aos licitantes logo após a 
conferência. 

8.6.1 – Os documentos emitidos via internet, passíveis de se verificar sua 
autenticidade via internet, não precisarão ter cópia autenticada em cartório, 
desde que sem qualquer rasura, emenda, escrita alheia ao seu conteúdo, sendo 

que o(s) mesmo(s) em cópia reprográfica, essa deverá ter a autenticação 
cartorária ou estarem acompanhadas do original para autenticação pela 

PREGOEIRA.  
8.7 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como 

condição para participação na licitação; 
8.7.1- Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o caput, será assegurado prazo de cinco 

dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a 

emissão de eventuais Certidões Negativas ou positivas com efeito de Certidão 
Negativa. 
8.8 - Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada ou 

em cópia simples desacompanhada do original, e nem documentos com prazo 
de validade vencido, salvo nas hipóteses previstas na Lei Complementar nº 

123/2006, com as alterações da Lei Complementar 147/2014. 
 

9 - SESSÃO DO PREGÃO 
9.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos 

representantes das empresas proponentes e dos licitantes, a PREGOEIRA 
declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará 

novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a 
“PROPOSTA COMERCIAL” (01) e os “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
(02), exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

9.2 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS. 
9.2.1 - Abertos os envelopes de “Propostas Comerciais”, a PREGOEIRA 

verificará a conformidade destas com os requisitos formais e materiais do edital 
e o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital 
e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em 

desacordo. 
9.2.2 - Dentre as propostas aceitas, a PREGOEIRA classificará em primeiro 
lugar a proposta de menor preço por item e as demais que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a 
proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 

9.2.3 - Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições 
definidas na cláusula anterior, a PREGOEIRA classificará as melhores 
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propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas apresentadas. 

9.3. LANCES VERBAIS 
9.3.1. Aos licitantes classificados na forma do item 7.2, será dada a 
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de 

valores distintos, decrescentes, da melhor proposta até o momento, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 
9.3.2. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, 

ficarem empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação 
dos lances. 
 

9.4 - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
PARA A COTA PRINCIPAL 
9.4.1. Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de 

licitante que detenha a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 
nos termos da Lei Complementar nº 123/06, será averiguado se houve empate. 

9.4.2. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
9.4.3. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço registrado para o item. 

9.4.4. O critério de desempate, preferência de contratação, aqui disposto 
somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada 
por microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparada. 

9.4.5. Para efeito do disposto no item acima, a preferência será concedida da 
seguinte forma: 
I - Ocorrendo empate, a microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparada melhor classificada poderá apresentar proposta comercial inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o 

objeto licitado em seu favor; 
II - O direito de preferência previsto no inciso I será exercido, sob pena de 
preclusão, após encerramento da rodada de lances, devendo ser apresentada 

nova proposta no máximo de cinco minutos para o item em situação de empate; 
III - No caso de igualdade de valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontre em situação de empate, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá exercer o 
direito de preferência previsto no inciso I do item 9.4.5; 

IV - Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte ou equiparada com base no inciso I, deste item serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
9.4.6. O disposto no itens 9.4.2 e 9.4.3 somente se aplicará quando a melhor 

oferta(após) a fase de lances) não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
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9.4.7. Na hipótese de não contratação nos termos previstos acima, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da 
melhor oferta. 
 

 

10. JULGAMENTO 
10.1.  O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 

10.2. Será desclassificada a proposta de preço que:  
a) Ultrapassar o valor máximo unitário fixado para cada lote;  
b) Não atender as exigências contidas no presente edital;  

c) Cotar valor unitário manifestamente inexeqüível;  
d) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades; 
10.3.  Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, a 

PREGOEIRA examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

10.4.  Caso não se realize lances verbais será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e valor estimado da contratação. 
10.5. Em havendo apenas uma oferta desde que atenda todos os termos do 

edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, 
essa poderá ser aceita. 

10.6. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 
a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições de habilitação. 

10.7. Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado 
o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para qual apresentou 
proposta. 

10.8. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às 
exigências de habilitação, o PREGOEIRA examinará as ofertas subsequentes, 

pela ordem de classificação, verificando até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto para qual apresentou proposta. 

10.9. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias acompanhados 
dos originais ou autenticados por cartório competente e as propostas comerciais 
com reconhecimento de firma do outorgante/licitante sob pena de 

desclassificação. 
10.9.1. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para 

realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 
60(sessenta) dias, contados de sua expedição, ressalvadas as exceções 
previstas no edital. 

10.10. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a PREGOEIRA deverá 
negociar para que seja obtido um melhor preço. 

10.11. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados 
todos os atos dos procedimentos e as ocorrências relevantes e que, ao final, será 
assinada pela PREGOEIRA, Equipe de Apoio, e pelos Licitantes. 

10.12. Decididos os recursos ou transcorridos o prazo para sua interposição 
relativamente ao pregão, a PREGOEIRA devolverá, aos licitantes que tiverem 
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suas propostas desclassificadas em todos os itens, os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até 
o encerramento da licitação. 
 

11. RECURSOS E CONTRARRAZÕES 
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante desde que tenha sido 
devidamente credenciado, poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.2. A PREGOEIRA poderá no ato de interposição do recurso, exercer juízo de 
admissibilidade, recebendo ou não o apelo, motivadamente.  
11.3. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do 

pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo 

de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada 
vista dos autos.  
11.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso.   
11.5. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser encaminhadas, por 

escrito, à PREGOEIRA, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
11.6. O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre 
em dias úteis. 

11.7. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
11.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

11.9. O resultado do recurso será divulgado mediante a fixação no quadro de 
avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via correio eletrônico. 
 

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
12.1. Inexistindo interposição de recurso, a PREGOEIRA adjudicará o objeto da 
licitação ao licitante vencedor, e encaminhará o processo respectivo para 

homologação do resultado pelo Prefeito Municipal, após visto da Procuradoria 
Jurídica. 

12.2. Decididos os recursos por ventura interpostos, e constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito Municipal adjudicará o objeto 
de licitação e o procederá a homologação e determinará a contratação. 
 

13. DA VIGÊNCIA 
13.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses a 

partir da data de sua assinatura, e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua 
publicação. 
13.2. Os contratos originários do Sistema de Registro de Preços (SRP) poderão, 

a critério da administração pública, ser prorrogados, aditivados nos termo do 
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Art. 57, inciso II da Lei 8.666/1993 caso a proposta continuar se mostrando 

mais vantajosa.  
 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

14.1.  Conhecido o resultado final do presente Pregão, a empresa vencedora 
será notificada para vir assinar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis, a contar da data de recebimento da convocação. 

14.2. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da 
assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de 

classificação, para celebrar a mesma, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis nas Leis 8.666/93, 10.520/02 e demais 
disposições vigentes. 

14.3. No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura Municipal de 
Santana do Riacho/MG se reserva no direito de convocar outro licitante, 
observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo 

detentor. 
14.4. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e 

deveres estabelecidos neste edital. 
14.5. A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante 
vencedor, é parte integrante deste edital. 

14.6. É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do registro de 
preços, exceto nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93. 

14.7. É dada a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas, 
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as 
quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
15.1. Atender às solicitações feitas pelo Departamento Responsável da 

Prefeitura Municipal imediatamente após o recebimento da ordem de compra. 
15.2. O cumprimento dos prazos de entrega, nas datas, condições e locais 
definidos, nas quantidades contratadas, acrescidas se necessário, sem ônus de 

transporte para o Município. 
15.3. Substituir imediatamente, às suas expenças, no todo ou em parte, os 
produtos que não estiverem de acordo com as especificações do objeto; 

15.4. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das 
obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os 

impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 
municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem 
como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo 

Município de Santana do Riacho. 
15.5. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Santana do Riacho ou a 

terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos; 
15.6. Iniciar a execução do contrato após a assinatura, entregando o objeto 
após a ordem de compra.  

15.7. O fiel cumprimento de todas as Cláusulas e condições estabelecidas no 
presente termo. 
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16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Receber o produto e realizar sua análise quanto à quantidade e 
qualidade; 

16.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital; 
16.3. Informar à Contratada o nome do funcionário responsável pela assinatura 
das autorizações de fornecimento. 
 

17. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
17.1. O prazo de entrega será IMPRORROGAVELMENTE, de no máximo 72 

(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da solicitação, pelo licitante 
vencedor, da emissão da nota do empenho. 
17.2. Os produtos deverão ser fornecidos ao município, mediante requisição, de 

forma parcelada, emitida pelo departamento de compras do município.  
17.3. A entrega dos produtos licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal, 
sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações 

contidas no Anexo I deste edital. 
17.4. É facultada à comissão ou autoridade responsável pelo recebimento dos 

produtos, a promoção de diligência e/ou solicitação de amostra do material 
licitado, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 
17.5. As propostas dos fornecedores deverão atender a especificações de cada 

item conforme Anexo I. 
17.6. À Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 
responsável pela fiscalização e recebimento dos produtos é reservado o direito 

de não receber ou devolver os produtos que não estejam de acordo com as 
exigências do edital, e solicitar a reposição dos mesmos. 
17.7. Os serviços serão solicitados em parte, conforme a necessidade das 
Secretarias Municipais, e deverão ser entregues pelos fornecedores, conforme 
relação de endereço constantes na Ordem de Fornecimento expedida por esta 

Prefeitura. 
17.8. Os serviços serão recebidos: 
17.8.1. Provisoriamente, para efeito de realização de testes e posterior 

verificação da conformidade com as especificações; 
17.8.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos 

mesmos, e consequente a aceitação. 
17.8.3. Será ainda rejeitado no recebimento, o(s) produto (s) fornecido(s) com 
especificações diferentes das constantes no Anexo I e, se for o caso, marcas 

diferentes das informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer 
na forma e prazo definidos conforme edital. 

17.8. A execução será efetuada, de acordo com necessidades das Secretarias 
Municipais. 
 

18. DAS CONDIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO 
18.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 
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18.2. Se disser respeito à especificação não recebimento do produto, ou 

qualquer dos demais motivos elencados no item anterior, rejeitá-lo no todo ou 
em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem 

prejuízo das penalidades cabíveis; 
18.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 
18.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, contados da Notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 
 

19. DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
19.1. Pelo fornecimento, conforme discriminado no Anexo I, objeto da presente 
licitação, a CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante 

apresentação da nota fiscal, devidamente protocolada, acompanhada das 
Certidões de Regularidade expedida pelo INSS, FGTS e Fazenda Federal. 

19.2. Os pagamentos serão efetuados de acordo com as normas da seção de 
Tesouraria de acordo com o  banco informado no ato da assinatura da ata, e 
que será devidamente registrado na cláusula própria de cada contrato firmado, 

para entrega do objeto a que se destine, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a 
contar do fornecimento do material, mediante apresentação das notas fiscais 

devidamente atestadas pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos, responsável pela fiscalização destas.  
19.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de 

liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de 
penalidade ou inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer 
compensação. 

19.4. Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às 
normas referentes ao pagamento de fornecedores. 

19.5. Não serão admitidas propostas com condição de pagamento diferente 
daquela definida no item anterior. 
19.6. O responsável pelo recebimento e conferência dos produtos licitados, 

deverá encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento de Compras para fins de 
verificação, que as receberá provisoriamente, para posterior comprovação de 

conformidade dos produtos com sua exata especificação constante do Anexo I 
do edital, da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e 
qualidade dos objetos, mediante recibo. 

19. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas 
será liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja 
apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e 

sociais legalmente exigidas. 
19.8. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas 

serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
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informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a 

reapresentação das notas fiscais/faturas. 
19.8.1. A Administração promoverá retenções conforme lei Federal, Estadual e 

Municipal, dos valores constantes das Notas Fiscais de Prestação de serviços, 
relativos à contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos 
termos da Lei e ISSQN. 

19.8.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do 
fornecimento. 

19.9. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para 
outras praças serão de responsabilidade do Contratado. 

19.10. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
19.11. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos para atender a 
diversas Secretarias Municipais de Santana do Riacho/MG correrão por conta 

dos recursos consignados no orçamento vigente, com dotações específicas do 
orçamento vigente como segue: 
 

12.01.02-25.752.0029.3070-4.4.90.51.00 – Sec. Munic. Obras Públicas e 
Serviços - Sec. Munic. Obras Públicas e Serviços – Coordenação de 

Engenharia e Projetos – Desp. C. Extensão de Rede Iluminação Pública 
Urbana – Obras e Instalações – Fonte 100 – Ficha 1144 – Fonte 117 – Ficha 
1145 - Fonte 124 – Ficha 1146 – Fonte 192 – Ficha 1147. 
 
. 

20. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÃO 
20.1. A licitante registrada na Ata de Registro de Preços estará obrigada a 
fornecer quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de 

acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de que trata o §1º, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93. 

20.2. A supressão dos produtos registrados na Ata poderá ser total ou parcial, 
a critério da Administração, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da 
Lei n. 8.666/93. 
 

21. DOS REAJUSTES DE PREÇOS 
21.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência 

da Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-
financeira inicial deste percentual determinado. 
21.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não 

serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à 
espécie. 

21.3. A contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
procedendo se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato 
imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere 

ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento; 
21.4. À contratada, quando for o caso, deverá formular a administração 
requerimento para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência 
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de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que 

tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela. 
21.5. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os 

preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada 
entre o valor originalmente da proposta e aquele vigente no mercado à época do 
registro. 

21.6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a 
Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG, solicitará ao 
fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço 

registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 
21.7. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência 

de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão 
Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
21.7.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o 

Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma 
vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando à igual 
oportunidade de negociação. 
 

22. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
22.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de 

processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades legais previstas caso as razões do pedido não sejam sanadas, após 

protocolado em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da constatação das 
hipóteses a seguir explicitadas: 
22.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de 

fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de 
mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de 
desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da 

Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço 
inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 

compõem o custo das aquisições dos produtos; 
22.2. A Ata de Registro de Preços também poderá ser cancelada de pleno 
direito, nas seguintes situações: 

22.2.1. Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações 
constantes neste Edital e na Ata de Registro de Preços; 

22.2.2. Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa 
da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses 
previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

22.2.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de 
Empenho decorrente deste Registro; 
22.2.4. Quando o fornecedor/consignatária não aceitar reduzir o preço 

registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 

22.2.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e 
justificadas; 
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22.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será 

informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo 
da Ata. 

22.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, 
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

22.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados 
poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG, 
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata. 

22.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as 
atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item. 

22.7. Caso a Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG não se utilize da 
prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua 
execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 

cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste 
instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem 
como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam: 

23.1.1. O atraso injustificado na entrega dos materiais sujeitará a empresa, a 
juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de 

atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da 
Lei nº 8666/93; 
23.1.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a 

contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG e 
poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa 
prevista no item 23.2.2. 

23.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos materiais, a 
Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções 

administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 
23.2.1. Advertência por escrito; 
23.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor total homologado; 
23.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 
justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 

penalidade de 02 (dois) anos; 
23.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei 

n. 10.520/2002; 



  
                      

 

 

                                                            
 

 

18 
Praça Santana, nº 184 - Centro – 35.845-000 - Tel. (31) 3718-6104- 3718-6127 
www.santanadoriacho.mg.gov.br – licitacoes@santanadoriacho.mg.gov.br 

MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ: 18.715.458/0001-92 

Serviço de Licitação e Compras 

Secretaria de Administração e RH 

23.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 

(cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de 
Santana do Riacho/MG, o respectivo valor será descontado dos créditos que a 

contratada possuir com esta Prefeitura; 
23.4. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata 
ou cobradas administrativa ou judicialmente; 

23.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, 
cometimento de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá 
sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do 

previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, 
que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

23.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso, o procedimento se encontre em 
fase de julgamento; 
23.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, 

procedendo se a paralisação do fornecimento; 
23.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração 

reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado 
para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo; 

23.7. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção 
administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa 
detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha 

acarretar a Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG; 
23.8. Serão publicadas no Diário Oficial de Minas Gerais as sanções 

administrativas previstas no item 23.2.3 e 23.2.4 deste edital, inclusive a 
reabilitação perante a Administração Pública. 
 

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1. É facultado à PREGOEIRA ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
24.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 

licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
24.2.1. A anulação do procedimento induz à da Ata. 

24.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-
fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 

objeto do edital. 
24.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 

de sua proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por 
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esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 
24.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
24.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada para abertura dos envelopes, 

ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e 
local, salvo manifestação em contrário. 
24.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas 
qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização 

da sessão pública de Pregão. 
24.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da 

segurança do futuro contrato. 
24.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser protocolizado, no 

Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG, 
até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do recebimento dos envelopes 

de proposta e habilitação. 
24.9. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 
10.520/2002, Lei 8.666/93. 

24.10. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste 
Edital, os anexos abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 

A) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
B) ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP); 
C) ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA; 

D) ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE 
FUNCIONÁRIOS E SÓCIOS, FUNCIONÁRIOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
COM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO; 

E) ANEXO V - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS; 
F) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DA NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHO PARA 

MENORES; 
G) ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO 
EDITAL; 

H) ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (SE FOR O CASO); 
I) ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO; 
J) ANEXO X – DECLARAÇÃO DE PREÇOS; 
K) ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;  

L) ANEXO XII – CARTA DE CREDENCIAMENTO; 
 

24.11. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 

procuradas pelo interessado no Departamento de Licitações, sito à Praça 
Santana, 184 - Centro – município de Santana do Riacho/MG, Setor de 
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Licitações e Contratos, no horário 08:00hs às 12:00hs e de  13:00hs às 

17:00hs, de Segunda a Sexta-feira, pelo telefone (031) 3718-6127 ou 3718-
6104. 

24.12.   O edital e seus anexos estarão à disposição para serem retirados na 
sede da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho, situada à Praça Santana, 
nº 184, Centro, Santana do Riacho-MG ou via email oficial do município: 

licitacoes@santanadoriacho.mg.gov.br, no formato PDF. 
24.12.1. Será cobrada a taxa de R$ 29,47 (vinte e nove reais e quarenta e sete 
centavos) para cobrir os custos de reprodução xerográfica, mais taxa de 

expediente relativa à emissão do DAM, para obtenção de cópia integral do 
Edital. 

24.12.2. Somente após pagamento e apresentação do DAM emitido para cobrir 
os custos com cópia xerográfica mais a taxa de expediente, devidamente 
autenticado será disponibilizada a cópia do referido Edital. 

24.12.3. A disponibilização do edital via e-mail será feita após solicitação por 
escrito ou via email pelo interessado. Deverá o requerente do edital via e-mail 

confirmar, também, por escrito ou via email o recebimento do edital, com 

identificação do recebedor. Serão juntados ao processo licitatório todos os 
comprovantes de recebimento do edital via email. 

24.12.4. O edital disponibilizado via internet, via email, cumpridas as 
formalidades descritas no item 24.12.3 retro, não terá custo para o requerente, 
não havendo a necessidade de apresentação do DAM, no credenciamento.  

24.12.5. O único email a ser utilizado pela Administração Municipal para envio 
do presente edital licitatório deverá ser: licitacoes@santanadoriacho.mg.gov.br.  

24.12.6.  Os casos omissos neste edital serão regidos pela Lei nº 10.520 de 17 
de Julho de 2002, pelas Leis Complementares n° 123/06 e 147/14 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas sucessivas alterações 

posteriores. 
24.12.7. O instrumento convocatório será parte integrante da Ata de Registro 
de Preços. 

Santana do Riacho (MG), 31 de janeiro de 2018. 
 

 
Raquel Cassia de Siqueira 

Pregoeira Oficial 

 
 

Cleuza Tomas da Cruz                 Dayse de Lima Bezerra 
         Equipe de Apoio                                                   Equipe de Apoio 
  

De acordo:  
 

João Paulo Fonseca Duraes 

Procurador Geral do Município 
OAB/MG 104.304 

mailto:licitacoes@santanadoriacho.mg.gov.br
mailto:licitacoes@santanadoriacho.mg.gov.br
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/PMSR/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/PMSR/2018 
REGISTRO DE PREÇOS  
 

I – DO OBJETO 
 

1.1.  “REGISTRO DE PREÇOS, QUE VIGORARÁ PELO PRAZO DE 12 (DOZE) 
MESES, PARA EVENTUAL E FRACIONADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

EXECUÇÃO DE PROJETO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA DEMANDA 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS.” 
Conforme anexo I (Termo de Referência). 
 

1.2. Planilha de especificações e quantitativos: 
 

ORGÃO REQUISITANTE: – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 
FINALIDADE: Expansão de Rede Elétrica para Instalação de Iluminação Pública 

PLANILHA I – COTA PRINCIPAL (CONCORRÊNCIA AMPLA ÀS EMPRESAS DE QUALQUER 
PORTE DE CLASSIFICAÇÃO) 

 
Item 

 
Quant. 

 
Unid. 

 
Especificação 

Valores de Referência 
R$ 

Unitário Total 

01 15 UNID. 

Instalação de luminárias de 100 watts 
vapor sódio com braço curto em 
logradouros urbanos indicados pela 
Administração Municipal. 

1.276,67 19.150,05 

02 15 UNID. 

Instalação de luminárias de 100 watts 
vapor sódio com braço médio em 
logradouros urbanos indicados pela 
Administração Municipal. 

1.400,00 21.000,00 

03 15 VÃO 

Instalação de vãos entre postes, 
comprimento padrão CEMIG, de baixa 
tensão de rede, com cabo multiplexado 
de 3x70 mm. 

4.383,33 65.749,95 

04 12 UNID. 

Instalação de Postes de energia elétrica 
de concreto, seção circular ou duplo T 
em locais indicados pela Administração 
Municipal.  

7.316,67 87.800,04 

VALOR COTA I: R$193.700,04(cento e noventa e três mil setecentos reais e quatro 
centavos) 

PLANILHA II – COTA RESERVADA (SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE ÀS EMPRESAS QUE 
ESTEJAM CLASSIFICADAS NA CONDIÇÃO DE ME E EPP, CONFORME DETERMINA O 

ART. 48, I DA LEI COMPLEMENTAR 123/06, ALTERADA PELA LEI 147/14). 

01 05 UNID. 
Instalação de luminárias de 100 watts 
vapor sódio com braço curto em 

1.276,67 6.383,35 



  
                      

 

 

                                                            
 

 

22 
Praça Santana, nº 184 - Centro – 35.845-000 - Tel. (31) 3718-6104- 3718-6127 
www.santanadoriacho.mg.gov.br – licitacoes@santanadoriacho.mg.gov.br 

MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ: 18.715.458/0001-92 

Serviço de Licitação e Compras 

Secretaria de Administração e RH 

logradouros urbanos indicados pela 
Administração Municipal. 

02 05 UNID. 

Instalação de luminárias de 100 watts 
vapor sódio com braço médio em 
logradouros urbanos indicados pela 
Administração Municipal. 

1.400,00 7.000,00 

03 05 VÃO 

Instalação de vãos entre postes, 

comprimento padrão CEMIG, de baixa 
tensão de rede, com cabo multiplexado 
de 3x70 mm. 

4.383,33 21.916,65 

04 03 UNID. 

Instalação de Postes de energia elétrica 
de concreto, seção circular ou duplo T 
em locais indicados pela Administração 
Municipal.  

7.316,67 21.950,01 

VALOR COTA II: R$ 57.250,01(cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta reais e um 
centavo) 

VALOR TOTAL: R$250.950,00(duzentos e cinquenta mil novecentos e cinquenta reais). 

 
1. DO OBJETO: 
    1.1.  A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços, que vigorará pelo prazo de 12 
(doze) meses, para eventual e fracionada prestação de serviços de execução de projeto e 
extensão de rede de iluminação pública em logradouros do município, nos termos da demanda 
da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços.” Conforme anexo I (Termo de Referência) 
  
2. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
- Elaboração do Projeto e encaminhamento e aprovação pela Cemig.  
- Serviços de Extensão de Rede urbana com Instalação de Iluminação Pública me Logradouros 
do município; 
-Instalação de luminárias de 100 watts vapor de sódio com braço curto; 
-Instalação de luminárias de 100 watts vapor de sódio com braço médio; 
-Instalação de vãos entre postes, comprimento padrão CEMIG, de baixa tensão de rede, com 
cabo multiplexado de 3x70 mm; 
- Material, mão de obra, transporte e demais necessidades para execução correrão por conta 
da Contratada. 

Fiscalização: A fiscalização da Ata, bem como a aceitação dos serviços será exercida pela 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.  

O pagamento será efetuado da seguinte forma: em 30 (trinta) dias, após recebimento definitivo 
pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal, no Setor de 
Compras, da Secretaria Municipal de Administração e RH, da Prefeitura Municipal de Santana 
do Riacho, acompanhado das Certidões de Regularidade expedida pelo INSS, FGTS e Fazenda 
Federal, devidamente atestados pela Administração, sob pena de execução das sanções 
previstas no contrato. 

Prazo: A vigência da presente Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses a partir da data de 
sua assinatura, e sua eficácia dar-se-á a partir da data de sua publicação. 
 Os contratos originários do Sistema de Registro de Preços (SRP) poderão, a critério da 
administração pública, ser prorrogados, aditivados nos termo do Art. 57, inciso II da Lei 
8.666/1993 caso a proposta continuar se mostrando mais vantajosa.  

Forma de Julgamento: Menor Preço por Item 
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Validade da Proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias. 

Forma de apresentação da proposta: Através da entrega dos envelopes de “PROPOSTA 
COMERCIAL" (01) e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” (02).  
 

 

OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR: 
- Obriga-se, o licitante vencedor: 
 

a) A execução do objeto será solicitado pela Secretaria Municipal de obras 
Públicas e Serviços conforme a necessidade e será realizada nos locais 

indicados na Ordem de Serviço expedida pelo Setor de Compras, não se 
obrigando o município a adquirir a totalidade do objeto licitado. 
b) cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital durante todo o 

prazo de vigência do Contrato de Fornecimento.  
c) Atender às notificações da Contratante, durante a vigência do Contrato, para 
reuniões a fim de dirimir quaisquer questões surgidas, de caráter alheio aos 

previstos na peça Editalícia e/ou Contrato;  
d) Comparecer quando solicitada, na sede da Prefeitura Municipal para tratar 

de assuntos inerentes ao Contrato, sempre na pessoa de quem assinou ou 
contrato ou pessoa com poderes legalmente outorgados pela contratada para 
responder em seu nome, sob pena de execução do contrato.  

e) Qualquer discrepância na execução constatado pelo profissional indicado 
pela Contratante para fiscalização, seja de que natureza for, será de 

responsabilidade da Contratada todos os atos para dirimir o problema e assim 
poder ser recebido pela Contratante os produtos, nos moldes contratados. 
 f) Validade de proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.  

 
Santana do Riacho (MG), 31 de janeiro de 2017. 

 

 
 

Raquel Cassia de Siqueira 
Pregoeira 

 

 
 

Cleuza Tomas da Cruz                           Dayse de Lima Bezerra 
       Equipe de Apoio                                                      Equipe de Apoio 

 

 
 De acordo: 
  

João Paulo Fonseca Duraes 
Procurador Geral do Município 

OAB/MG 104.304 
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ANEXO II 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO, 

COM SEDE À PRAÇA SANTANA, 184 CENTRO, SANTANA DO RIACHO(MG),  

INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 18.715.458/0001-92, NESTE ATO 

REPRESENTADO POR SEU PREFEITO ANDRÉ FERREIRA TÔRRES, 

BRASILEIRO, CASADO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA PRAÇA SANTO 

ANTÔNIO, 55, CENTRO, CEP: 35.845-000 - SANTANA DO RIACHO–MG, 

PORTADOR DO CPF SOB O Nº. 005.336.776-61, IDENTIDADE M-7.955.294, 

A SEGUIR DENOMINADO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO O JULGAMENTO DA 

LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS DA EMPRESA 

ABAIXO IDENTIFICADA, A SEGUIR DENOMINADA SIMPLESMENTE 

FORNECEDOR, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E AS 

CLÁUSULAS DESTE INSTRUMENTO, tendo em vista o que consta no Processo 

Licitatório nº 005/PMSR/2018, referente à licitação na modalidade de 

PREGÃO, na sua forma PRESENCIAL de nº 003/PMSR/2018. 
 

FORNECEDORES 

 

FORNECEDOR I: 

CLASSIFICADA  

CNPJ  

ENDEREÇO  

EMAIL  

TELEFONE  

REPRESENTANTE  

IDENTIFICAÇÃO  

FORNECEDOR II: 

CLASSIFICADA  

CNPJ  

ENDEREÇO  

EMAIL  

TELEFONE  

REPRESENTANTE  

IDENTIFICAÇÃO  

 
Atendendo às condições previstas no edital e às constantes desta ata de registro 

de preços, sujeitando-se as partes às normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006, da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 
2014, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, do Decreto nº 5.450, de 31 
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de maio de 2005, do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, do Decreto 

n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto Municipal 071/2011, e em 
conformidade com as disposições a seguir. 
 

DO OBJETO 
CLAÚSULA PRIMEIRA 

1.1. “REGISTRO DE PREÇOS, QUE VIGORARÁ PELO PRAZO DE 12 (DOZE) 
MESES, PARA EVENTUAL E FRACIONADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXECUÇÃO DE PROJETO E EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA DEMANDA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS.” 
Conforme anexo I (Termo de Referência). 

 1.2. Este instrumento não obriga o MUNICÍPIO a firmar contratações nas 
quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição 

do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor 
do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
 

DA VIGÊNCIA 
CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preço é de 12(doze) meses 
contados a partir da data de sua assinatura, e sua eficácia dar-se-á a partir da 
data de sua publicação. 

2.2. Os contratos originários do Sistema de Registro de Preços (SRP) poderão a 
critério da administração pública, ser prorrogado, aditivado nos termo do Art. 
57, inciso II da Lei 8.666/1993 caso a proposta continuar-se mostrando mais 

vantajosa. 
2.3. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a 

cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, 
às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas. 
 

DO PAGAMENTO E MEDIÇÃO  
CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma: mensalmente até o dia 12 

(doze) do mês subseqüente ao mês da prestação dos serviços, devendo o 
licitante proponente/contratado, proceder à entrega da Nota Fiscal e respectivo 

RANFS – Registro Auxiliar de Nota Fiscal, no último dia útil mês em curso no 
Setor de Compras, da Secretaria Municipal de Administração e RH, da 
Prefeitura Municipal de Santana do Riacho, acompanhado das Certidões de 

Regularidade expedida pelo INSS, FGTS e Fazenda Municipal de Santana do 
Riacho, devidamente atestados pela Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos. 
3.2. Para execução do pagamento de que trata a sub cláusula anterior, a 
CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica, mediante 

Autorização do Setor de Compras, devendo a mesma ser entregue sem 
rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Santana 
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do Riacho, CNPJ n.º 18.715.458/0001-92, informando o número de sua 

conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência, devidamente 
acompanhada da CND do INSS e CRF do FGTS atualizados, caso contrário 

ocorrerá à paralisação do pagamento, sobre o qual não incidirão juros de 
mora ou correção monetária. 
3.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida à contratada e o pagamento ficará pendente até 
que a mesma providencie as medidas saneadoras, não acarretando qualquer 
ônus para a Prefeitura Municipal de Santana do Riacho. 

3.4. Não será considerado inadimplente o Contratante com relação a 
pagamentos, quando o atraso for objetivado pela ausência da comprovação 

prevista na sub cláusula anterior. 
3.5. O contratante promoverá retenções conforme lei Federal, Estadual e 
Municipal, dos valores constantes das Notas Fiscais de Prestação de serviços, 

relativos à contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos 
termos da Lei e ISSQN. 
3.6. Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá da sua reapresentação. 
3.7. A prestação dos serviços será realizada mediante ordem de serviço, que 

será fornecida pela Prefeitura, com 24 horas de antecedência. 
3.8 - Quando a nota fiscal de serviços for autorizada por outro ente federativo, o 
tomador dos serviços deverá anexar o RANFS (Registro Auxiliar de Nota 

Fiscal de Serviços) emitido diretamente da página eletrônica do Município na 
Internet à nota fiscal relativa aos serviços tomados. 

Os contribuintes sediados fora do Município de Santana do Riacho/MG deverão 
preencher o cadastro eletrônico através do endereço 
(www.webiss.com.br/santanadoriachomg) registrando os dados de sua empresa, 

e encaminhar a ficha cadastral devidamente assinada pelo representante legal 
com firma reconhecida e cópia do Contrato Social atualizado e registrado. 
§2º: Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao 

fornecimento dos serviços, ainda que a requerimento do interessado. 
 

DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
CLÁUSULA QUARTA 
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de 

Santana do Riacho/MG, através do Departamento de Compras e ao 
Departamento de Licitações, no seu aspecto operacional, com apoio da 

Assessoria Jurídica, nos aspectos legais. 
 
DO PREÇO 

CLÁUSULA QUINTA 
5.1. O valor dos itens ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de 
Registro de Preços soa constantes da Planilha de Preço em anexo, a esta ata, 

obedecida a classificação no Pregão Presencial nº 003/PMSR/2018, 
especificações, detalhadamente na Ata de Julgamento de preço em anexo. 

http://www.webiss.com.br/santanadoriachomg
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5.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao 

preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 
003/PMSR/2018. 

5.3. Já estão incluídas no preço total todas as despesas, mão de obra, impostos 
e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações 
decorrentes da Ata de Registro de Preços. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
CLAÚSULA SEXTA 

6.1. Fornecer o serviço de acordo com o especificado neste Certame e na 
respectiva Ata de Registro de Preços; 

6.2. A locatária vencedora será responsável pela mão de obra, combustível e 
manutenção do veículo, bem como pela segurança do trabalho de seus 
funcionários e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se ainda por 

eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros durante a execução 
do serviço. 
6.3. Caberá a locatária vencedora todo e qualquer gasto com, transporte, 

alimentação e hospedagem bem como todo e qualquer custo inerente aos seus 
funcionários. 

6.4. As faltas não justificadas implicarão em advertências por parte da 
Locadora, sendo a 1° verbal, a 2° por escrito e na terceira advertência 
acarretará a não solicitação do serviço pela Secretaria, sendo convocado o 

Próximo fornecedor com preços registrados. 
6.5. Os veículos que ficarão afetos à execução do serviço deverão possuir todas 

as características descritas no item 2 deste edital. 
6.6. Se responsabilizar pela aquisição de combustível, armazenamento e 
abastecimento dos veículos locados. 

6.7. Fornecer o serviço com nível de qualidade de acordo com as exigências das 
agências de trânsito e demais autoridades fiscalizadores dos veículos terrestres; 
6.8. Ter sempre a disposição da Administração Municipal os veículos 

contratados para atividades escolares extra-classe, fora do horário normal de 
funcionamento, mediante requisição antecipada da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, bem como veículo reserva para que não aconteça a perda 
de horário escolar pelos alunos.  
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
CLÁUSULA SÉTIMA 

7.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
7.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento do serviço prestado em 
desacordo com o registrado; 

7.3. Proceder ao pagamento do contrato na forma e nos prazos pactuados. 
 
DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

CLÁUSULA OITAVA 
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8.1. O prazo de entrega será IMPRORROGAVELMENTE, de no máximo 72 

(setenta e duas) horas, a contar do recebimento da solicitação, pelo licitante 
vencedor, da emissão da nota do empenho. 

8.2. Os produtos deverão ser fornecidos ao município, mediante requisição, de 
forma parcelada, emitida pelo departamento de compras do município.  

8.3. A entrega dos produtos licitados deverá ser acompanhada de nota fiscal, 

sendo somente aceitos após a verificação do cumprimento das especificações 

contidas no Anexo I deste edital. 
8.4. É facultada à comissão ou autoridade responsável pelo recebimento dos 
produtos, a promoção de diligência e/ou solicitação de amostra do material 

licitado, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 
8.5. As propostas dos fornecedores deverão atender a especificações de cada 
item conforme Anexo I. 

8.6 À Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, responsável 
pela fiscalização e recebimento dos produtos é reservado o direito de não 
receber ou devolver os produtos que não estejam de acordo com as exigências 

do edital, e solicitar a reposição dos mesmos. 
8.7. Os produtos serão solicitados em parte, conforme a necessidade das 

Secretarias Municipais, e deverão ser entregues pelos fornecedores, conforme 
relação de endereço constantes na Ordem de Fornecimento expedida por esta 
Prefeitura. 

8.8. Os produtos serão recebidos: 
8.8.1. Provisoriamente, para efeito de realização de testes e posterior verificação 

da conformidade com as especificações; 
8.8.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos 
mesmos, e consequente a aceitação. 

8.8.3. Será ainda rejeitado no recebimento, o(s) produto (s) fornecido(s) com 
especificações diferentes das constantes no Anexo I e, se for o caso, marcas 

diferentes das informadas na PROPOSTA, devendo a sua substituição ocorrer 
na forma e prazo definidos conforme edital. 
8.8. O fornecimento será efetuado, de acordo com necessidades das Secretarias 

Municipais. 
 
DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA NONA 
9.1. Pelos serviços, conforme discriminado no Anexo I, objeto da presente 

licitação, a CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante 
apresentação da nota fiscal, devidamente protocolada, acompanhada das 
Certidões de Regularidade expedida pelo INSS, FGTS e Fazenda Federal. 

9.2. Emitida a fatura, o Município no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 
entrega das mercadorias, mediante apresentação das notas fiscais devidamente 
atestadas Secretaria Municipal responsável efetuará o pagamento através de 
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depósito na conta corrente da empresa, no Banco a ser informado no ato da 

assinatura da ata. 
9.3. O fornecedor apresentará a Nota Fiscal no Setor de compras, situado à 

Praça Santana, 184, centro, CEP: 35.845–000 - Santana do Riacho - MG, 
acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento e o respectivo 
comprovante de que o fornecimento foi realizado 

9.4. Não serão admitidas propostas com condição de pagamento diferente 
daquela definida no item anterior. 
9.5. O responsável pelo recebimento e conferência dos produtos licitados, 

deverá encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento de Compras para fins de 
verificação, que as receberá provisoriamente, para posterior comprovação de 

conformidade dos produtos com sua exata especificação constante do Anexo I 
do edital, da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e 
qualidade dos objetos, mediante recibo. 

9.6. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas 
será liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja 
apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e 

sociais legalmente exigidas. 
9.7. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas 

serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a 
reapresentação das notas fiscais/faturas. 

9.7.1. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do 

fornecimento. 
9.8. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras 
praças serão de responsabilidade do Contratado. 

9.9. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será 
gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

9.10. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
9.11. As despesas relativas ao contrato decorrente desta licitação serão 

previamente empenhadas por conta do orçamento vigente, sob as seguintes 
Dotações Orçamentárias: 
 

12.01.02-25.752.0029.3070-4.4.90.51.00 – Sec. Munic. Obras 

Públicas e Serviços - Sec. Munic. Obras Públicas e Serviços – 

Coordenação de Engenharia e Projetos – Desp. C. Extensão de Rede 

Iluminação Pública Urbana – Obras e Instalações – Fonte 100 – Ficha 

1144 – Fonte 117 – Ficha 1145 - Fonte 124 – Ficha 1146 – Fonte 192 

– Ficha 1147. 
 
DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA 
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10.1. A licitante registrada nesta Ata de Registro de Preços estará obrigada a 

fornecer quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de 
acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de que trata o §1º, do art. 65, da 

Lei nº 8.666/93. 
10.2. A supressão dos produtos registrados na Ata poderá ser total ou parcial, 
a critério da Administração, considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da 

Lei n. 8.666/93. 
 
DOS REAJUSTES DE PREÇOS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
11.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência 

da Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-
financeira inicial deste percentual determinado. 
11.2. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não 

serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à 
espécie. 
11.3. A contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

procedendo se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato 
imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere 

ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento; 
11.4. À contratada, quando for o caso, deverá formular a administração 
requerimento para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência 

de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que 
tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela. 

11.5. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os 
preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada 
entre o valor originalmente da proposta e aquele vigente no mercado à época do 

registro. 
11.6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a 
Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG, solicitará ao 

fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço 
registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

11.7. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência 
de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão 
Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o novo valor. 

11.7.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o 
Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma 

vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual 
oportunidade de negociação. 
 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
12.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de 

processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades legais previstas caso as razões do pedido não sejam saneadas, após 
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protocolado em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da constatação das 

hipóteses a seguir explicitadas: 
12.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de 

fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de 
mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de 
desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da 

Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço 
inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que 
compõem o custo das aquisições dos produtos; 

12.2. A Ata de Registro de Preços também poderá ser cancelada de pleno 
direito, nas seguintes situações: 

12.2.1. Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações 
constantes neste Edital e na Ata de Registro de Preços; 
12.2.2. Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa 

da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses 
previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
12.2.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de 

Empenho decorrente deste Registro; 
12.2.4. Quando o fornecedor/consignatária não aceitar reduzir o preço 

registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
12.2.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e 

justificadas; 
12.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será 

informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo 
da Ata. 
12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, 

a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
12.5. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados 

poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG, 
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas na Ata. 

12.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as 
atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item. 
12.7. Caso a Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG não se utilize da 

prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua 
execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 

cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
13.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste 
instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem 

como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam: 



  
                      

 

 

                                                            
 

 

32 
Praça Santana, nº 184 - Centro – 35.845-000 - Tel. (31) 3718-6104- 3718-6127 
www.santanadoriacho.mg.gov.br – licitacoes@santanadoriacho.mg.gov.br 

MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ: 18.715.458/0001-92 

Serviço de Licitação e Compras 

Secretaria de Administração e RH 

13.1.1. O atraso injustificado na entrega dos materiais sujeitará a empresa, a 

juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da 

Lei nº 8666/93; 
13.1.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a 
contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG e 

poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa 
prevista no item 22.2.2. do edital. 
13.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos materiais, a 

Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções 
administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93: 

13.2.1. Advertência por escrito; 
13.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 
20% (vinte por cento) sobre o valor total homologado; 

13.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 
penalidade de 02 (dois) anos; 

13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei 
n. 10.520/2002; 

13.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de 
Santana do Riacho/MG, o respectivo valor será descontado dos créditos que a 

contratada possuir com esta Prefeitura; 
13.4. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata 
ou cobradas administrativa ou judicialmente; 

13.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, 
cometimento de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá 

sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do 
previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, 
que poderão ser aplicadas cumulativamente: 

13.5.1. Desclassificação ou inabilitação caso, o procedimento se encontre em 
fase de julgamento; 

13.5.2. Cancelamento da ata de registro de preços, se esta já estiver assinada, 
procedendo se a paralisação do fornecimento; 
13.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração 
reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado 
para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo; 

13.7. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção 
administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa 
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detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha 

acarretar a Prefeitura Municipal de Santana do Riacho/MG; 
12.8. Serão publicadas no Diário Oficial de Minas Gerais as sanções 

administrativas previstas no item 12.2.3 e 12.2.4. deste edital, inclusive a 
reabilitação perante a Administração Pública. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
14.1. É facultado ao PREGOEIRA ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
14.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

14.2.1. A anulação do procedimento induz à da Ata. 
14.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-
fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 
objeto do edital. 

14.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação 
de sua proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
14.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
14.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada para abertura dos envelopes, 

ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e 
local, salvo manifestação em contrário. 

14.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas 
qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização 

da sessão pública de Pregão. 
14.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da 
segurança do futuro Registro de Preço. 
14.8. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 

10.520/2002, Lei nº 12 440/2011, Lei 8.666/93. 
14.09. Fica eleito o Foro do Município de Jaboticatubas/MG, para dirimir 
qualquer questão contratual ou editalícia, com renúncia expressa a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 
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Santana do Riacho (MG), ___ de __________ de 2018. 

 
 

 
André Ferreira Torres 

Prefeito Municipal  

 
 

Raquel Cassia de Siqueira 
Pregoeira Oficial 

 
Cleuza Tomas da Cruz                          Dayse de Lima Bezerra 

      Equipe de Apoio                                   Equipe de Apoio 
         

 
 

 
      ___________________________________ 

                    FORNECEDOR  
 

 

 

De acordo:  

                                               João Paulo Fonseca Durães 
                                            Procurador Geral do Município  

                                                       OAB-MG 104.304 
 

 
      Marcos Zyllerman Said Lages                       Sandro Magela Soares               

        Sec. Munic. de Adm. e RH                           Sec. Munic. de Governo   
      

 
 

                    
Geraldo Custódio da Silva 

Sec. Munic. de Obras Públicas e Serviços 
 
 
 
 

1) Selma Henrique Chagas             2) Berenilda Aparecida da Silva Torres 

CPF:  053.389.166-30                                   CPF: 068.790.896-58 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA  
 

Ao 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 

Sra. Pregoeira 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/PMSR/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/PMSR/2018 
REGISTRO DE PREÇOS  
ASSUNTO: PROPOSTA REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/PMSR/2018 
 

OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS, QUE VIGORARÁ PELO PRAZO DE 12 
(DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FRACIONADA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO E EXTENSÃO DE REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS 
DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E 

SERVIÇOS.” Conforme anexo I (Termo de Referência). 
  

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social da Empresa: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Endereço: CEP: Município: 

Telefone: E-mail: 

Banco: Agência: Conta Corrente: 

Representante Legal: 

RG: CPF: 
 

Apresentamos à Pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o 
Registro de preços, que vigorará pelo prazo de 12 (meses) meses, para eventual 

e fracionada prestação de serviços de execução de projeto e extensão de rede de 
iluminação pública em logradouros do município, nos termos da demanda da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços.” Em conformidade com as 

especificações constantes no termo de referência anexo ao edital.  
 

ORGÃO REQUISITANTE: – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 
FINALIDADE: Expansão de Rede Elétrica para Instalação de Iluminação Pública 
PLANILHA I – COTA PRINCIPAL (CONCORRÊNCIA AMPLA ÀS EMPRESAS DE QUALQUER PORTE DE 

CLASSIFICAÇÃO) 

 
Item 

 
Quant. 

 
Unid. 

 
Especificação 

Valores de Referência 
R$ 

Unitário Total 

01 15 UNID. 
Instalação de luminárias de 100 
watts vapor sódio com braço curto 
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em logradouros urbanos indicados 
pela Administração Municipal. 

02 15 UNID. 

Instalação de luminárias de 100 

watts vapor sódio com braço médio 
em logradouros urbanos indicados 

pela Administração Municipal. 

  

03 15 VÃO 

Instalação de vãos entre postes, 

comprimento padrão CEMIG, de 
baixa tensão de rede,  com cabo 
multiplexado de 3x70 mm. 

  

04 12 UNID. 

Instalação de Postes de energia 
elétrica de concreto, seção circular 

ou duplo T em locais indicados pela 
Administração Municipal.  

  

VALOR COTA I:  

PLANILHA II – COTA RESERVADA (SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE ÀS EMPRESAS QUE ESTEJAM 

CLASSIFICADAS NA CONDIÇÃO DE ME E EPP, CONFORME DETERMINA O ART. 48, I DA LEI 
COMPLEMENTAR 123/06, ALTERADA PELA LEI 147/14). 

01 05 UNID. 

Instalação de luminárias de 100 

watts vapor sódio com braço curto 
em logradouros urbanos indicados 

pela Administração Municipal. 

  

02 05 UNID. 

Instalação de luminárias de 100 

watts vapor sódio com braço médio 
em logradouros urbanos indicados 
pela Administração Municipal. 

  

03 05 VÃO 

Instalação de vãos entre postes, 
comprimento padrão CEMIG, de 

baixa tensão de rede, com cabo 
multiplexado de 3x70 mm. 

  

04 03 UNID. 

Instalação de Postes de energia 
elétrica de concreto, seção circular 
ou duplo T em locais indicados pela 

Administração Municipal.  

  

VALOR COTA II:  

VALOR TOTAL:  

 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
apresentação da mesma: _____ (_________________) dias. 

Declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os 
requisitos constantes do Pregão Presencial nº ____PMSR/2018 e ainda que: 

 
a) A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias; 
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b) Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como 
fretes e seguros; 

c) Concorda com todas as condições estipuladas no instrumento 
convocatório. 

 

 
LOCAL E DATA 

 

(nome e assinatura do responsável legal em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO IV 

PROCESSO LICITATÓRIO: N.° 005/PMSR/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: N ° 003/PMSR/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 
E SÓCIOS, FUNCIONÁRIOS COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO 

 
 

 
 
A empresa _________________________________, CNPJ ____________________, 

declara, sob as penas da lei, que não possui entre seus sócios e nem em seu 
quadro de funcionários, pessoas com qualquer vínculo empregatício com o 
Município de Santana do Riacho. 

 
 

     
 
 

          
    

LOCAL E DATA 
 

(nome e assinatura do responsável legal em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO: N.° 005/PMSR/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: N ° 003/PMSR/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

A empresa ___________inscrita no CNPJ sob nº ___________, Inscrição Estadual 

nº _________________, à Rua ____________________, por intermédio de seu 

representante legal Sr. ______________________ , portador do documento de 

Identidade nº ____________________ , inscrito no CPF sob o n° ____________, 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 
 

LOCAL E DATA 
 

(nome e assinatura do responsável legal em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO: N.° 005/PMSR/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: N ° 003/PMSR/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 
 

__________________________________________, inscrita (o) no CNPJ nº. 

_________________, por intermédio de seu representante legal Sr. (a) 

_______________________, portador (a) da CI nº. ____________________, e CPF nº. 

_______________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V do artigo 

27 da lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas sucessivas alterações 

posteriores, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva:  
Emprega menor, a partir de 14 (quatorze), anos na 

condição de aprendiz: 

NÃO  SIM 
 

 

 

Data: _______/_______/___________. 

 

 
 
 

Assinatura do representante legal: __________________________________. 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO: N.° 005/PMSR/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: N ° 003/PMSR/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL 

 
 

 
 
 

A empresa _________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, sediada à 
_____________________________________ por intermédio de seu representante legal 
infra-assinado, e para fins do Pregão Presencial nº _____ da Prefeitura Municipal 

de ___________________ declara expressamente que conhece e concorda com 
todos os termos do edital e seus anexos. 

 
 
 

 
 

 
LOCAL E DATA 

 

(nome e assinatura do responsável legal em papel timbrado da empresa) 
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MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
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ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO: N.° 005/PMSR/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: N ° 003/PMSR/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 
DECLARACAO DE MICROEMPRESA 

 

 

 

A EMPRESA __________________ INSCRITA NO CN PJ SOB Nº __________________ 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N° _________________, SEDIADA 

_______________________________ POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE 

LEGAL DA EMPRESA, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRE OS 

REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA, ART. 3° 

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E QUE NÃO ESTÁ SUJEITA A 

QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS DO § 4° DESTE ARTIGO, ESTANDO APTA 

A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ART. 42 

A 49 DA CITADA LEI.   

 

 
 
 

 
 

LOCAL E DATA 
 

(nome e assinatura do responsável legal em papel timbrado da empresa) 
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MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 
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ANEXO IX 

PROCESSO LICITATÓRIO: N.° 005/PMSR/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: N ° 003/PMSR/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A EMPRESA _______________________________________________________, 

INSCRITA NO CNPJ____________________________, SEDIADA À 

________________________ POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL 

DECLARA, SOB AS PENAS, QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E QUE OS ENVELOPES N° 1 E 2 CONTÉM A INDICAÇÃO DO 

OBJETO, O PREÇO OFERECIDO E A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, 

RESPECTIVAMENTE, NECESSÁRIAS PARA O PROCESSSO CITADO. 

 
 

 
 

 
LOCAL E DATA 

 

(nome e assinatura do responsável legal em papel timbrado da empresa) 
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MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ: 18.715.458/0001-92 

Serviço de Licitação e Compras 

Secretaria de Administração e RH 

ANEXO X 

PROCESSO LICITATÓRIO: N.° 005/PMSR/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: N ° 003/PMSR/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 
DECLARAÇÃO DE PREÇOS 

 

 
 

 
 
 

A EMPRESA _______________________ INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 
________________________________, INSCRIÇÃO ESTADUAL N° _________________ 
SEDIADA À __________________________, POR INTERMÉDIO DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL O SR. __________________, DECLARA QUE NOS 
PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE incluídos todos os tributos, encargos 

sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam 
recair sobre o fornecimento do objeto da presente Licitação. 
 

 
 

 
 
 

 
LOCAL E DATA 

 

(nome e assinatura do responsável legal em papel timbrado da empresa) 
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MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 
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ANEXO XI 
PROCESSO LICITATÓRIO: N.° 005/PMSR/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: N ° 003/PMSR/2018 
REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 
À 

Prefeitura de Municipal de Santana do Riacho - MG. 
Comissão Permanente de Julgamento e Licitações. 
 

 
A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua 

____________________, nº ____, (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou 
Representante Legal, (Nome/CI), declara, sob as penas da Lei, que: 

 
a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública; 

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência durante o 
fornecimento de produtos, quer por outro motivo igualmente grave, no 
transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos; 

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 
 
 

_________________, em _______ de _____________ de 2018. 
 

 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal em papel timbrado da empresa) 
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MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
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ANEXO XII 

PROCESSO LICITATÓRIO: N.° 005/PMSR/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: N ° 003/PMSR/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
Mediante o presente, credenciamos junto à Prefeitura Municipal de Santana do 

Riacho - MG, o Senhor (a) ................................................................................, 
portador (a) da Cédula de Identidade nº ......................................................... e 

CPF ...................................................., a participar da licitação instaurada pela 
Prefeitura Municipal de Santana do Riacho – MG, na modalidade Pregão 
Presencial, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos 

poderes para pronunciar-se em nome da empresa .............................................., 
CNPJ nº ....................................................., bem como formular propostas, dar 
lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive assinar 

contratos. 
 

 
 
_________________________, _______ de ___________________ de ____________________  

 
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA EMPRESA 

RECONHECER FIRMA COMO PESSOA JURÍDICA 
 

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE: 

 
1 – Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto 
ou contrato social da empresa, caso o reconhecimento de firma vier como pessoa 

física. 
2- se o reconhecimento da firma do dirigente da empresa for como pessoa 

jurídica, não há necessidade da apresentação do estatuto ou contrato social. 
3 – Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 
instrumento público, não é necessária a apresentação de estatuto ou contrato 

social da empresa. 
4 – Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por 

instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do 
estatuto ou do contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for 
pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é 

necessária a apresentação daqueles documentos da empresa. 
5 – Caso o contrato Social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva 
assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas 

invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 
 


