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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/PMSR/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/PMSR/2016 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO SECRETARIA 

DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS. 

FUNDAMENTO LEGAL: LEIS 10.520/02, 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 

POSTERIORES. 

VALOR ESTIMADO: R$ 555.584,50 (quinhentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta 

e quatro reais e cinquenta centavos). 

 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

SEÇÃO PÚBLICA DE REALIZAÇÃO: 11/02/2016 

HORÁRIO: 09:00 HORAS 

(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). 

 

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FRACIONADO DE 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – TIPO PREMOLDADOS, PARA CONSTRUÇÃO DE 

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME PLANILHA DE 

QUANTITATIVOS – ANEXO I.” 

 

 1 – PREÂMBULO 

 

1.1- A PREFEITURA DE SANTANA DO RIACHO-MG, por intermédio da Seção de Compras e 

Cadastro e Controle de Preços, realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial, em sessão 

pública na sala de reuniões localizada à Praça Santana, N.° 184 - Bairro: Centro - Santana do 

Riacho/Minas Gerais, conforme especificado no ANEXO I deste Edital. 

 

1.2 - O pregão será realizado pela Pregoeira, designada pelo Ato n° 002/PMSR de 2016 e Equipe de 

Apoio, será regido pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, pela Lei Complementar n° 123/06, 

bem como nova redação dada pela 147/14 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas 

sucessivas alterações posteriores e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo 

presente edital. 

 

2- OBJETO 

 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO FRACIONADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – TIPO 

PREMOLDADOS, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS – ANEXO I.” De acordo com 
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todas as diretrizes quanto à descrição, quantidade, 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 as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 

licitação. 

 

3.2 – Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham 

sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 

 

3.3 - 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 protocolo, 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 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 licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório. 

 

5 - ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

5.1 - Dos envelopes (01) “PROPOSTA COMERCIAL" e (02) "DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO”. 

5.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação" deverão ser 

entregues indevassáveis, devidamente fechados e entregues à Pregoeira, na sessão pública de 

abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 
 

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

Praça Santana, N.° 184 - Bairro: Centro - Santana do Riacho/Minas Gerais. 

DATA: 11/02/2016 

HORARIO: 09:00 horas 
 

5.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO 
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DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002-PMSR/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/PMSR/2016 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE _____________________________________ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO RIACHO 

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002-PMSR/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/PMSR/2016 

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE _____________________________________ 

 

5.2 - A Prefeitura Municipal de SANTANA DO RIACHO não se responsabilizará por envelopes de 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues à Pregoeira 

designado no preâmbulo, no local, data e horários definidos neste edital.  

 

6 - 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 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 instrumento público ou particular de mandato, com firma 

reconhecida em Cartório, documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e 

lances de preços, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, 

acompanhado obrigatoriamente de documentação que comprove direito a outorga de poderes como 

também para conferência de legitimidade de quem assina. 

 

6.3 - No caso de credenciamento de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá 

ser apresentada cópia autenticada em Cartório do respectivo estatuto ou contrato social e da última 

alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

6.4 - Declaração firmada pelo licitante de que atende todas as exigências e requisitos de habilitação 

firmada por quem de direito (ANEXO VIII). 

 

6.5 – Declaração de ausência de vínculo empregatício com o município, firmada por quem de 

direito (ANEXO III). 

 

6.6 – Carta de Credenciamento (ANEXO XII). 

 

6.7 - PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

6.7.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios 

concedidos pela LC 123/2006 deverão apresentar: 
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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) (ANEXO VII); 

b) No caso das empresas de pequeno porte, declaração que aufira, em cada ano-calendário, receita 

bruta superior a R$360.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a 

R$3.600.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais); 

c) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte com início de atividade no ano-

calendário corrente, declaração de que não se enquadra na hipótese do § 10 do artigo 3° da LC 

123/2006; 

d) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4° do artigo 3° da LC 

123/2006; 

e) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome da licitante e preferencialmente, com o n° 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 própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

7 - PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

7.1 - A proposta comercial deverá obrigatoriamente ser datilografada ou impressa, 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, sob pena de desclassificação, observado o modelo constante do 

ANEXO II, deste edital e deverão conter: 

7.1.1 - Nome, número do CNPJ/CPF, endereço, e meios de comunicação à distância do 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. 

 

7.2 - A proposta não poderá impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas 

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

A proposta deve vir acompanhada da declaração de preços ANEXO IX.  

 

8 – HABILITAÇÃO 

 

8.1 - Da habilitação: Para fins de participação no presente certame, será exigida a apresentação dos 

seguintes documentos: 

8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última  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; 

c) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 

prova da composição da diretoria em exercício; 
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir. 

8.1.2 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 inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou a sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Unificada Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual CND – ESTADUAL; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da Lei; 

f) prova de regularidade com o 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 ou Declaração fornecida pela Fazenda Municipal de Santana do Riacho através do 

departamento de Tributos, constatando que o licitante esteja apto a participar do Processo 

Licitatório a que se refere. 

i) Alvará de funcionamento; 

j) 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 anos praticando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que também não existe na empresa nenhum menor de 14 

anos trabalhando, salvo na condição de aprendiz, ANEXO VI; 

k) Declaração expressa de superveniência de fato impeditivo da habilitação, ANEXO V; 

l) Declaração expressa de idoneidade da empresa licitante, ANEXO X;  

m) Declaração que conhece e concorda com todos os termos do edital, ANEXO IV. 

 

8.1.3.  DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante, com data não anterior a 90 dias da data da entrega dos envelopes de proposta e 

habilitação; 

b) 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; o valor 

máximo de capital a ser exigido será de 5% (cinco por cento) do valor estimado da 

contratação, 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; 

 

9 - SESSÃO DO PREGÃO 

 

9.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes e dos licitantes, à Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO, momento este em 

que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a 

“Proposta Comercial” e os “Documentos de Habilitação”. 

 

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 Instrumento Convocatório 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 global mensal 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 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 - JULGAMENTO 

 

9.4.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 

9.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

9.4.2.1 - Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado da contratação. 

9.4.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu 

preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

9.4.3 - 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. 

9.4.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
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9.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender as exigências de Habilitação, 

a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, pela ordem de classificação, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e 

a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

9.4.6 - Todos os documentos deverão ser apresentados em originais ou cópias autenticadas por 

cartório competente, propostas comerciais e declarações com reconhecimento de firma do 

outorgante, em Cartório, sob pena de desclassificação. 

9.4.7 - Para os documentos que não constam data de validade serão aceitos aqueles datados de sua 

emissão ou extração com no máximo 30 dias da data que antecede o processo. 

9.4.8 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, a Pregoeira deverá negociar para que seja 

obtido um melhor preço. 

 

9.5 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de 

Apoio e pelos licitantes proponentes. 

 

9.6 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, a 

Pregoeira devolverá, aos licitantes que tiverem suas propostas desclassificadas em todos os itens, os 

envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o 

encerramento da licitação. 

 

10 - RECURSOS 

 

10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.1.1. A Pregoeira poderá no ato de interposição do recurso, exercer juízo de admissibilidade, 

recebendo ou não o apelo, motivadamente. 

 

10.2 - 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 contra-razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

 

10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 

10.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 03 (três) dias úteis. 

 

10.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 

comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 
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11 – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1 – Inexistindo interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor e após, o processo respectivo para homologação do resultado pelo Prefeito Municipal, 

mediante parecer da Procuradoria Jurídica. 

 

11.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, o Prefeito Municipal adjudicará o objeto da licitação e procederá à homologação e 

determinará a contratação. 

 

12 - DO CONTRATO 

 

12.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi 

declarada vencedora será convocado para firmar contrato ou instrumento equivalente, conforme 

minuta do contrato ANEXO XII. 

12.1.1 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou 

recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 

classificação para celebrar o contrato. 

 

12.2 - O representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora deverá assinar o 

contrato, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias, a contar do recebimento da comunicação oficial 

através de FAX ou correio eletrônico. 

 

12.3 - O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 77 a 79 

da Lei 8.666/93 e suas sucessivas alterações posteriores, especialmente na hipótese de aquisição de 

veículo próprio ou doação de esferas públicas superiores, sem direito a qualquer indenização. 

 

12.4 – O fornecimento de motorista, combustível, pneus, bicos, câmaras e manutenção geral 

correrão às expenças da Contratada. 

 

13 - PAGAMENTO 

 

13.1 - O pagamento será efetuado da seguinte forma: as entregas ocorridas entre os dias 1° (primeiro) a 

15 (quinze) serão pagas até o dia 30 (trinta) do mês de entrega; as entregas ocorridas entre os dias 16 

(dezesseis) a 31 (trinta e um) serão pagas até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à entrega dos 

produtos e Nota Fiscal Setor no Compras, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos do Município de Santana do Riacho acompanhado das Certidões de Regularidade expedida 

pelo INSS, FGTS e CNDT caso as mesmas estejam vencidas quando da data do efetivo pagamento, 

devidamente atestados pela Administração, sob pena de execução das sanções previstas no contrato. 

 

 13.2 - Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá 

da sua reapresentação. 

 

13.3 - 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. 
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13.4 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações: 

 

12.01.04-04.1220052.2152-3.3.90.30.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços – 

Sec. Munic. Obras Púb. Serviços – Departamento de Obras e Serv. Urbanos – Manutenção 

Vias Urbanas e Rurais – Material de Consumo – Fontes 100, 116 e 157 – Fichas 925-926-927. 

12.01.04-26.782.0710.3069-4.4.90.51.00 – Sec. Munic. Obras Públicas e Serviços  – Sec. 

Municipal de Obras Públicas e Serviços – Depto. de Obras Públicas e Serv. Urbanos – 

Construção/Reforma de Pontes/ Mata Burros e Bueiros – Obras e Construções  – Fontes 100  

e 124 - Fichas 937 e 938;  
 

 

 

14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela Seção de 

Compras e Licitações, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, 

caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes 

sanções pela CONTRATANTE: 

14.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

14.1.2 - multas, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

14.1.3 – suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Santana do 

Riacho; 

14.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

no prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

 

14.2 - A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, 

no caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato ou deste edital, e, em 

especial, nos seguintes casos: 

14.2.1 - recusa em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de 10% (dez por 

cento) do valor total do objeto; 

14.2.2 - recusa de prestar os serviços do objeto, multa de 10 (dez por cento) do valor total; 

14.2.3 - prestação dos serviços em desacordo com as especificações, alterações, quantidade, 

rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto. 

14.2.4 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente a 10% (dez por cento) do 

valor do Contrato. 

 

14.3- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo 

com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

14.4 - Toda manutenção do objeto ora Contratado será efetuada pela CONTRATADA. 

 

14.5 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

14.5.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que: 

14.5.1.1 - Retardarem a execução do pregão; 

14.5.1.2 – Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

14.5.1.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
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15 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

15.1 - O Contrato terá vigência até 31/12/2016 (trinta e um de dezembro de 2016), podendo ser 

prorrogado na forma do art. 57 da lei 8.666/93. 

 

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da documentação e 

da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

 

16.2 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

 

16.3 - É facultado a Pregoeira ou ao Prefeito Municipal, em qualquer fase do julgamento promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, 

bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar as decisões. 

 

16.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do pregão. 

 

16.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no 

parágrafo 1° do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas sucessivas alterações posteriores. 

 

16.6 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento sem autorização 

expressa da Administração. 

 

16.7 - A presente Licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade 

de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

 

16.8 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a Lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 

 

16.9 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente 

Licitação serão prestadas pela Pregoeira, no horário de 12:00hs as 18:00hs, de Segunda a Sexta-

feira, pelo telefone (031) 3718-6127 ou 3718-6104 ou ainda pelo email: 

licitacoes@santanadoriacho.mg.gov.br. 

 

16.10 - Integram o Presente Edital: 

 

a) ANEXO I – Termo de Referência; 

b) ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial; 

c) ANEXO III – Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários e sócios, 

funcionários com vínculo empregatício com a prefeitura municipal de Santana do Riacho; 

d) ANEXO IV - Declaração de concordância com o edital; 

mailto:licitacoes@santanadoriacho.mg.gov.br
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e) ANEXO V – Declaração de fatos impeditivos; 

f) ANEXO VI - Declaração da não existência de trabalho para menores; 

g) ANEXO VII - Declaração de microempresa; 

h) ANEXO VIII - Declaração dos requisitos de habilitação; 

i) ANEXO IX – Declaração de preços; 

j) ANEXO X – Declaração de Idoneidade;  

k) ANEXO XI - Minuta do Contrato.  

l) ANEXO XII – Modelo de carta de credenciamento. 

 

16.11.   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. 

 

16.11.1. Será cobrada a taxa de R$25,00 (vinte e cinco reais) para cobrir os custos de reprodução 

xerográfica, mais taxa de expediente relativa à emissão do DAM, para obtenção de cópia integral 

do Edital. 

16.11.2. 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. 

16.11.3. 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. 

16.11.4. O edital disponibilizado via internet, via email, cumpridas as formalidades descritas no 

item 16.11.3 retro, não terá custo para o requerente, não havendo a necessidade de apresentação do 

DAM, no credenciamento.  

16.11.5. O único email a ser utilizado pela Administração Municipal para envio do presente edital 

licitatório deverá ser: licitacoes@santanadoriacho.mg.gov.br.  

16.11.6.  Os casos omissos neste edital serão regidos pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, 

pela Lei Complementar n° 123/06 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas 

sucessivas alterações posteriores. 

16.11.7. O instrumento convocatório será parte integrante do Contrato. 

 

Santana do Riacho (MG), 27 de janeiro de 2016. 

 

Raquel Cassia de Siqueira 

Pregoeira Oficial 

 

 

Selma Henrique Chagas                                                        Berenilda Aparecida da Silva Torres 

        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  - PLANILHA DE QUANTITATIVOS/TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N ° 001-PMSR/2016 

TIPO: MENOR PREÇO PORITEM 

 

 

1. DO OBJETO: 

 

O presente procedimento tem por finalidade é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO FRACIONADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – TIPO 

PREMOLDADOS, PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS – ANEXO I.” 

 

Item Quant. Unidade Especificação Valores de Referência R$ 

Unitário Total 

01 

750 
MT 

Tubo de concreto PA1 600 X 1500 MM 

(cota principal). 132,58 99.435,00 

02 

250 

MT 

Tubo de concreto PA1 600 X 1500 MM 

(cota reservada a me e epp – inc. III art. 

48 lei complementar 147/2014). 132,58 33.145,00 

03 

750 

MT Tubo de concreto PA1 800 X 1500 MM 

(cota principal). 238,56 178.920,00 

04 

250 

MT Tubo de concreto PA1 800 X 1500 MM 

(cota reservada a me e epp – inc. III art. 

48 lei complementar 147/2014). 238,56 59.640,00 

05 

1125 

Pç. Meio fio 12x15,5, 5x30x80cm FCK 30 

Mpa. (cota principal). 27,89 31.376,25 

06 

375 

Pç. Meio fio 12x15,5, 5x30x80cm FCK 30 

Mpa. (cota reservada a me e epp – inc. 

III art. 48 lei complementar 147/2014). 27,89 10.458,75 

07 

1.500 

MT Canaleta de concreto 400 X 1000 MM 

(cota principal). 52,40 78.600,00 

08 

500 

MT Canaleta de concreto 400 X 1000 MM 

(cota reservada a me e epp – inc. III art. 

48 lei complementar 147/2014). 52,40 26.200,00 

09 

150 

MT Canaleta de concreto 600 x 1000 MM 

(cota principal). 80,35 12.052,50 

10 

50 

MT Canaleta de concreto 600 x 1000 MM 

(cota reservada a me e epp – inc. III art. 

48 lei complementar 147/2014). 80,35 4.017,50 

11 

112,50 

MT Canaleta de concreto 800 x 1000 MM 

(cota principal). 144,93 16.304,63 

12 

37,50 

MT Canaleta de concreto 800 x 1000 MM 

(cota reservada a me e epp – inc. III art. 

48 lei complementar 147/2014). 144,93 5.434,88 

VALOR DA COTA PRINCIPAL: R$416.688,40 (quatrocentos e dezesseis mil seiscentos e oitenta e 

oito reais e quarenta centavos). 
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VALOR DA COTA RESERVADA A ME E EPP: R$138. 896,10 (cento e trinta e oito reais 

oitocentos e noventa e seis reais e dez centavos). 

VALOR TOTAL: R$ 555.584,50 (quinhentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta e quatro 

reais e cinquenta centavos) 

 
 

Fiscalização: A fiscalização do contrato, será exercida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.  

Forma de pagamento: O pagamento será efetuado da seguinte forma: as entregas ocorridas entre os dias 

1° (primeiro) a 15 (quinze) serão pagas até o dia 30 (trinta) do mês de entrega; as entregas ocorridas 

entre os dias 16 (dezesseis) a 31 (trinta e um) serão pagas até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à 

entrega dos produtos e Nota Fiscal Setor no Compras, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos do Município de Santana do Riacho acompanhado das Certidões de Regularidade expedida pelo 

INSS, FGTS e CNDT caso as mesmas estejam vencidas quando da data do efetivo pagamento, 

devidamente atestados pela Administração, sob pena de execução das sanções previstas no contrato.  

Prazo: O objeto contratado terá vigência até 31/12/2016, podendo ser prorrogado. 

Forma de Julgamento: Menor Preço Por item. 

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).  

 

 

 

Santana do Riacho, 27 de janeiro de 2016.  

 

 

Raquel Cassia de Siqueira 

Pregoeira Oficial 

 

 

 

Selma Henrique Chagas                                                        Berenilda Aparecida da Silva Torres 

        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  

PROCESSO LICITATÓRIO: N.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: N ° 001/PMSR/2016 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

 

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

 

Aempresa_______________________________________________________________________, 

situada___________________________________________________________________,CNPJ__

____________________, IE__________________________________________, vem através desta 

apresentar proposta comercial para o pregão presencial acima enumerado cujo objeto é 

____________________________________________________________________, no que segue: 

 

 

 

Item Quant. Unidade Especificação Valores de Referência R$ 

Unitário Total 

01 

750 
MT 

Tubo de concreto PA1 600 X 1500 MM 

(cota principal). 

  

02 

250 

MT 

Tubo de concreto PA1 600 X 1500 MM 

(cota reservada a me e epp – inc. III art. 

48 lei complementar 147/2014). 

  

03 

750 

MT Tubo de concreto PA1 800 X 1500 MM 

(cota principal). 

  

04 

250 

MT Tubo de concreto PA1 800 X 1500 MM 

(cota reservada a me e epp – inc. III art. 

48 lei complementar 147/2014). 

  

05 

1125 

Pç. Meio fio 12x15,5, 5x30x80cm FCK 30 

Mpa. (cota principal). 
  

06 

375 

Pç. Meio fio 12x15,5, 5x30x80cm FCK 30 

Mpa. (cota reservada a me e epp – inc. 

III art. 48 lei complementar 147/2014). 

  

07 

1.500 

MT Canaleta de concreto 400 X 1000 MM 

(cota principal). 

  

08 

500 

MT Canaleta de concreto 400 X 1000 MM 

(cota reservada a me e epp – inc. III art. 

48 lei complementar 147/2014). 

  

09 

150 

MT Canaleta de concreto 600 x 1000 MM 

(cota principal). 

  

10 

50 

MT Canaleta de concreto 600 x 1000 MM 

(cota reservada a me e epp – inc. III art. 

48 lei complementar 147/2014). 
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11 

112,50 

MT Canaleta de concreto 800 x 1000 MM 

(cota principal). 

  

12 

37,50 

MT Canaleta de concreto 800 x 1000 MM 

(cota reservada a me e epp – inc. III art. 

48 lei complementar 147/2014). 

  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 

 

 

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

(FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 

              ESTADO DE MINAS GERAIS 
                       CNPJ: 18.715.458/0001-92 

                   Secretaria Municipal de Adm.  e RH 

                                Serviço de Licitação  

 

 

                                                            
 

 

Página 16 de 29 
 

 

ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N ° 001-PMSR/2016 

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 IV 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N ° 001-PMSR/2016 

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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ANEXO V 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N ° 001-PMSR/2016 

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.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N ° 001-PMSR/2016 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

DECLARAÇÃO DA NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHO PARA MENORES 
 

 

A empresa _____________________________ inscrita no CNPJ sob nº ____________________,  

sediada à Rua ________________________________, por intermédio de seu representante legal 

INFRA-ASSINADO, e para fins do PREGÃO PRESENCIAL Nº_________ da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ____________________, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO 

INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS SUCESSIVAS  

ALTERAÇÕES POSTERIOPRES, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854 DE 27 DE OUTUBRO DE 

1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, 

PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 

 

 

 

 

 

               LOCAL E DATA 

 

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

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N ° 001-PMSR/2016 

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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ANEXO VIII 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N ° 001-PMSR/2016 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

DECLARAÇÃO DOS 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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ANEXO IX 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N ° 001-PMSR/2016 

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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ANEXO X 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/PMSR/2016  

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 2016. 

 

 

 

 

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

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/PMSR/2016  

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À 

Prefeitura Municipal de Santana do Riacho - MG. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

REF:  

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/PMSR/2016  

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

 

Senhores Membros da Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

Pela presente carta, credenciamos junto à Prefeitura Municipal de Santana do Riacho - MG, para 

efeitos de acompanhamento dos trâmites do Convite em epígrafe, o Senhor (a) 

............................................................................, brasileiro (a), (estado civil), identidade nº 

..................., expedida pela........................... em ..../...../......., que representará a licitante 

proponente......................................., estabelecida em......................................... à Rua 

...................................., nº............ e inscrita no CPF/MF sob o número 

...................................................., sendo este (a) senhor (a) a única pessoa a nos representar na 

audiência de abertura e julgamento dos envelopes contendo a documentação e proposta comercial, 

podendo impugnar documentos, ofertar lances, protestar, recorrer, renunciar a prazos recursais e 

outros atos que necessários forem para o bom andamento dos trabalhos. 

Local e data................................. 

 

 

(Assinatura dos responsáveis legais sob carimbo em papel timbrado). 
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ANEXO XII 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 002/PMSR/2016 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/PMSR/2016  

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  

 

 

MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO 

CONTRATO N° _____/PMSR/2016 

 

 

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.458/0001-92, cuja sede administrativa localiza-se na Praça 

Santana, nº 184, centro, CEP: 35.845 – 000 - Santana do Riacho - MG, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal Sr. André Ferreira Torres, 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,  neste ato denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e de outro lado  a Empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, portadora 

do CNPJ nº. _____, com sede e administração na ______, Município de ________, Estado de 

______, aqui representada pelos seus sócios e/ou procurador _________________, ________, 

portador do CPF _______________, com endereço residencial à 

______________________________devidamente constituído, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Instrumento de Contrato, 

devidamente autorizado, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 

1993 e suas sucessivas alterações posteriores, decorrente do Processo Licitatório nº. 

002/PMSR/2016, modalidade Pregão Presencial nº. 001/PMSR/2016 e pelas condições que 

estipulam a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Este Instrumento de Contrato tem por objeto é: 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO FRACIONADO DE 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – TIPO PREMOLDADOS, PARA CONSTRUÇÃO DE 

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME PLANILHA DE 

QUANTITATIVOS – ANEXO I.” 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente Instrumento de Contrato para todos os fins 

de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Instrumento Convocatório 

do nº. 002/PMSR/2016, Pregão Presencial nº 001/PMSR/2016, bem como a proposta da 

CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o Processo Licitatório, independente de 

transcrição. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente Instrumento de Contrato para todos os fins 

de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Instrumento Convocatório 

do Pregão Presencial nº 001/2016, bem como a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres 

que formam o Processo Licitatório. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Pelo fornecimento do 

objeto, a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, o valor global de R$ --------------(), de 
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forma parcelada conforme necessidade da administração, de acordo com os preços da planilha 

abaixo: 

 

 

 

PREMOLDADOS 

ITEM PRODUTO UNID. QUANT. 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 

Tubo de concreto PA1 600 X 1500 MM (cota 

principal). 
MT 

750 
  

02 

Tubo de concreto PA1 600 X 1500 MM 

(cota reservada a me e epp – inc. III art. 48 lei 

complementar 147/2014). 

MT 

250 

  

03 

Tubo de concreto PA1 800 X 1500 MM (cota 

principal). 

MT 

750 
  

04 

Tubo de concreto PA1 800 X 1500 MM (cota 

reservada a me e epp – inc. III art. 48 lei 

complementar 147/2014). 

MT 

250 

  

05 

Meio fio 12x15,5, 5x30x80cm FCK 30 Mpa. 

(cota principal). 

Pç. 

1125 
  

06 

Meio fio 12x15,5, 5x30x80cm FCK 30 Mpa. 

(cota reservada a me e epp – inc. III art. 48 lei 

complementar 147/2014). 

Pç. 

375 

  

07 

Canaleta de concreto 400 X 1000 MM (cota 

principal). 

MT 

1.500 
  

08 

Canaleta de concreto 400 X 1000 MM (cota 

reservada a me e epp – inc. III art. 48 lei 

complementar 147/2014). 

MT 

500 

  

09 

Canaleta de concreto 600 x 1000 MM (cota 

principal). 

MT 

150 
  

10 

Canaleta de concreto 600 x 1000 MM (cota 

reservada a me e epp – inc. III art. 48 lei 

complementar 147/2014). 

MT 

50 

  

11 

Canaleta de concreto 800 x 1000 MM (cota 

principal). 

MT 

112,50 
  

12 

Canaleta de concreto 800 x 1000 MM (cota 

reservada a me e epp – inc. III art. 48 lei 

complementar 147/2014). 

MT 

37,50 

  

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO R$ 

§1º: O pagamento será efetuado da seguinte forma: as entregas ocorridas entre os dias 1° (primeiro) a 

15 (quinze) serão pagas até o dia 30 (trinta) do mês de entrega; as entregas ocorridas entre os dias 16 

(dezesseis) a 31 (trinta e um) serão pagas até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à entrega dos 

produtos e Nota Fiscal Setor no Compras, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos do Município de Santana do Riacho acompanhado das Certidões de Regularidade expedida 

pelo INSS, FGTS e CNDT caso as mesmas estejam vencidas quando da data do efetivo pagamento, 

devidamente atestados pela Administração, sob pena de execução das sanções previstas no contrato. 



 

    MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO 

              ESTADO DE MINAS GERAIS 
                       CNPJ: 18.715.458/0001-92 

                   Secretaria Municipal de Adm.  e RH 

                                Serviço de Licitação  

 

 

                                                            
 

 

Página 27 de 29 
 

 

§2º: Não será concedida antecipação de pagamento dos créditos relativos ao fornecimento do 

material, ainda que a requerimento do interessado. 

§3º: Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 

devolvida a fornecedora 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 

§4º: As despesas relativas a este instrumento de contrato correrão por conta do orçamento vigente, 

sob a seguinte Dotação Orçamentária:  

 

12.01.04-04.1220052.2152-3.3.90.30.00 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços – 

Sec. Munic. Obras Púb. Serviços – Departamento de Obras e Serv. Urbanos – Manutenção 

Vias Urbanas e Rurais – Material de Consumo – Fontes 100, 116 e 157 – Fichas 925-926-927. 

12.01.04-26.782.0710.3069-4.4.90.51.00 – Sec. Munic. Obras Públicas e Serviços  – Sec. 

Municipal de Obras Públicas e Serviços – Depto. de Obras Públicas e Serv. Urbanos – 

Construção/Reforma de Pontes/ Mata Burros e Bueiros – Obras e Construções  – Fontes 100  

e 124 - Fichas 937 e 938;  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO: A entrega será parcelada, conforme a 

necessidade de suprimento do município através da emissão da respectiva Autorização de 

Fornecimento, no local indicado pelo município e no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) 

após emissão do pedido. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido na cláusula 

anterior, somente será justificado, e não será considerado como inadimplemento contratual, se 

provocado por atos ou fatos imprevisíveis não imputáveis à CONTRATADA e devidamente 

aceitos pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE: Caberá à 

CONTRATANTE, após a conferência do fornecimento do objeto deste, efetuar o pagamento de 

acordo com o estabelecido na cláusula segunda deste Instrumento de Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: A CONTRATADA 

obriga-se a fornecer o objeto do presente Instrumento de Contrato de acordo com a proposta 

apresentada no procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial nº. 001 - PMSR/2016, a 

qual, como todos os documentos da licitação e especificações da CONTRATANTE, passam a 

fazer parte integrante do presente Instrumento de Contrato, independentemente de transcrição. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do presente 

Instrumento de Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, modalidade Pregão Presencial nº 001 PMSR/2016. 

 

CLÁSULA SEXTA – PENALIDADES: Em caso de inadimplência contratual e o não 

fornecimento do Objeto Contratado nos prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de 

multas e sanções de acordo com o abaixo estabelecido: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste Instrumento de Contrato, devidamente 

atualizado conforme disposto em lei; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação junto a Prefeitura Municipal de Santana do 

Riacho, pelo prazo de 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma 

prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; 

§ 1º: As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” poderão ser aplicadas juntamente com a alínea “b” e 

alínea “d” pelo Município de Santana do Riacho, facultando a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com exceção da declaração de inidoneidade cujo 

prazo de defesa é de 10 (dez) dias, da abertura da vista, conforme o estabelecimento no parágrafo 3º 

do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993. 

§ 2º - A CONTRATANTE para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o 

valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação 

judicial ou extrajudicial. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO: O presente Instrumento de Contrato poderá ser rescindido 

caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

Junho de 1993, e ainda: 

a) Não observar o nível de qualidade proposto para fornecimento do objeto deste Instrumento; 

b) Por ato unilateral do CONTRATANTE. 

c)  

CLÁUSULA OITAVA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS: A troca eventual de 

documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de 

protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 

 

CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÃO: A alteração de qualquer das disposições estabelecidas 

neste Instrumento de Contrato somente se reputará válida se tomadas expressamente em 

Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente Instrumento de Contrato 

rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 

1993 e suas sucessivas alterações posteriores, complementadas suas cláusulas pelos preceitos de 

Direito Público, aplicando supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de Direito Privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA: O presente Instrumento de Contrato terá 

vigência até 31 de dezembro de 2016, contados a partir de sua assinatura podendo ser prorrogado, 

caso haja necessidade, formalizando a prorrogação através de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos serão resolvidos à 

luz da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas sucessivas alterações posteriores, 

recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO JUDICIAL: As partes contratantes elegem para 

solução judicial de quaisquer questões oriundas do presente Instrumento de Contrato, o foro da 

Comarca de Jaboticatubas - Minas Gerais, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiado 

que seja. 
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E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente Instrumento de Contrato, 

computadorizado em três vias, de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais e 

resultantes de direitos. 

     Santana do Riacho, ___ de _____ de 2016. 

                         

 

André Ferreira Torres                          Empresa contratada 

Prefeito Municipal                                                                               Representante 

 

 

   De acordo:  

 

                                                          João Paulo Fonseca Duraes   

                                                       Procurador Geral do Município 

                                                                   OAB/MG 104.304 

 

 

         Marcos Zyllerman Said Lages                                     Geraldo Custódio da Silva                    

Secretário Municipal de Administração e RH       Secretário Municipal de Obras Públicas e Serv. 

        

 

 

TESTEMUNHAS:  

_______________________________________ 

NOME:  

CPF:  

_______________________________________ 

NOME:  

CPF:  


