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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Nº.  Edital         : 000005/2.020 
Numero Processo : 000007/2.020 
Data da Abertura : 03/03/2.020 – 09:00:00 
 
 
OBJETO: Aquisição de meio-fios, blocos sextavados e manilhas  
 
Empresa: _____________________________________________________________________ 
Pessoa para contato: ____________________________________________________________ 
Endereço: _____________________________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________________ 
Cidade/UF: ____________________________________________________________________ 
Telefone: ( ) _________________________________________________________________ 
 
Retiramos no site: www.verdelandia.gov.mg.br: o impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima 
identificada. 
 
 

Local: ________, ___ de ______ de _____. 
 
 

______________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
Senhor licitante, 
Visando a comunicação futura entre esta Comissão de Licitação e essa empresa, solicitamos preencher o recibo de 
entrega do Edital e remetê-lo a esta Comissão através do e-mail: licitacaoverdelandiamg@gmail.com. A não 
remessa do recibo exime a Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 
 
 

Departamento de Licitações 
Edilson Silva Dutra 

Pregoeiro 
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EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGAO PRESENCIAL 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MEI 

 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Nº.  Edital         : 000005/2.020 
Numero Processo : 000007/2.020 
Data da Abertura : 03/03/2.020 – 09:00:00 
 
1 – PREÂMBULO 
  
1.1 - O Município de Verdelândia, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 
01.612.505/0001-70, isento de inscrição estadual, torna público que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, em sessão pública a ser realizada em sua sede, na 
Sala de Licitações da Prefeitura, localizada na Av. Renato Azeredo, nº. 2001, Centro, Verdelândia-MG, 
conforme objeto abaixo descriminados e anexos, nos termos e data prevista no subitem 5.1.1 deste 
Edital.  
 
1.2 - O pregão será realizado pelo Pregoeiro indicado: Edilson Silva Dutra e Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria nº. 057/2.019 de 26 de setembro de 2.019, publicada no Quadro de Avisos no 
dia 27 de outubro de 2.019, sendo regido pela Lei Federal 10.520/2002, Decretos Municipais nºs. 
001/2.006 de 19/01/2.006 e nº. 003/2009 de 20/02/2009, Lei Complementar n°. 123/2006 e Lei 
Complementar nº. 147/2.014 e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, 
legislação correlata e ainda pelas condições estabelecidas pelo presente Edital e anexos. 
 
1.1.3-As proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de fornecimento do objeto deste 
edital, dando especial atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento das 
obrigações contratuais, ficando ciente de que a Prefeitura Municipal de Verdelândia aplicará as sanções 
previstas, obedecido ao disposto no art. 87, § 2º, da Lei 8.666/93 com suas alterações. 
 
2 – OBJETO 
 
2.1 - Constitui objeto deste Edital a aquisição de meio-fios, blocos sextavados e manilhas, para 
atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por parte do Município, dos itens 
especificados no Anexo I, deste instrumento convocatório, por meio de fornecimento em parcelado por 
um período de 12(doze) meses. 
 
2.1.1- Os itens listados no ANEXO I, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os 
mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior 
assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens obterão 
apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o termino da vigência 
contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os 
mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o material constante do ANEXO I. O Município de 
Verdelândia/MG, não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes 
qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte da Prefeitura. 
 
2.1.2 – A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital de 
embasamento, serve apenas como orientação, não constituindo sob hipótese alguma garantia de 
faturamento. 
 
3 – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO, PEQUENAS EMPRESAS E MEI 
 
3.1 - Nos termos do inciso I do Art. 48 da Lei Complementar nº. 123/2006 a presente licitação é 
destinada exclusivamente a participação de Micro e Pequenas Empresas. 
 
3.1.1 - Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no presente certame aquelas 
que preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não se enquadrem em 
nenhum das situações descritas no Parágrafo 4º do referido Art. 3º. 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 
 

                     ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

 

 
 

3

 
3.1.2 Para fins de comprovação da condição de Micro ou Empresas de Pequeno Porte assim definidas 
aquelas que se enquadram na classificação descritas no art. 3º. da Lei Complementar nº. 123/2006, as 
Licitantes deverão apresentar Certidão Simplificada da junta comercial ou declaração contida no ANEXO 
V deste Edital. 
 
3.1.3- A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais 
que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 
 
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.1 - Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta 
licitação. 
 
4.1.2 - 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 Estadual. 
 
4.1.3 - A participação nesta Licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
 
4.1.4 – No caso de participação de empresa filial, deverá esta se apresentar com seu CNPJ próprio. 
 
4.1.5 – Não será permitida a participação de pessoas físicas, bem como empresas em consorcio. 
  
5 - ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
5.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 
5.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, 
conforme endereço, dia e horário especificados.   
 
LOCAL  : Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Verdelândia- Minas Gerais. 
ENDEREÇO : Avenida Renato Azeredo, nº. 2.001, Centro - Verdelândia-MG  
DATA  : 03/03/2.020 – 09:00:00 

 
5.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE “1” - PROPOSTA COMERCIAL  
 
ENVELOPE Nº. 01 
DA: (EMPRESA) - CNPJ: 
À 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Nº.  Edital         : 000005/2.020 
Numero Processo : 000007/2.020 
Data da Abertura : 03/03/2.020 – 09:00:00 
ENVELOPE "PROPOSTA COMERCIAL"  
 
ENVELOPE “2” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
ENVELOPE Nº. 02 
DA: (EMPRESA) - CNPJ: 
À 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 
 

                     ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

 

 
 

4

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Nº.  Edital         : 000005/2.020 
Numero Processo : 000007/2.020 
Data da Abertura : 03/03/2.020 – 09:00:00 
            
 ENVELOPE “HABILITACÃO”. 
 
5.2 O Município de Verdelândia-MG não se responsabilizará por envelopes de “Proposta Comercial” e 
“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data e 
horário, 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 ao Pregoeiro, 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. 
(Acompanhado de cópia) 
 
6.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma 
reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances 
verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
6.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de 
dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada (de 
cartório) do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou 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 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do Art. 72 da Lei Complementar 
123/2006, e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão credenciar-se acrescidos das 
expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação, bem como, entregar ao pregoeiro: a) ou a 
certidão original (ou cópia autenticada) expedida pela respectiva Junta Comercial ou pelo Registro 
competente que comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 8°, 
Instrução Normativa n°. 103, de 30 de abril de 2007); b) ou cópia autenticada do seu instrumento 
constitutivo devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro de 
Pessoa Empresa de Pequeno Porte).”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP” (art. 3° caput e § 
2°, daquela Instituição). 
. 
6.5-O descumprimento do subitem 6.4 significará renúncia expressa e consciente, desobrigando o 
Pregoeiro de conferir ao licitante os benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao presente 
certame.  
 
6.6- A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais 
que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 
 
7 - PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
7.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, de acordo com cada item 
discriminado, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo 
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, 
prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo 
constante do Anexo III deste Edital, e deverão constar: 
 
7.1.1 - Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, e-mail e fax da empresa proponente; 
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7.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para 
a entrega dos envelopes; 
 
7.1.3 - Prazo de entrega será de 05(cinco) dias após o recebimento da Ordem de Compras que será 
entregue a contratada, contendo a quantidade e os locais de entrega no município de Verdelândia-MG; 
 
7.1.4 – Além da entrega nos locais indicados pelo município, deverá a licitante vencedora também 
descarregar e armazenar os produtos, nos locais indicados por servidos, comprometendo-se ainda, 
integralmente com eventuais danos causados aos mesmos; bem como fazer substituição dos produtos 
que estiver fora da especificação; 
 
7.1.5 – Nome do Banco, agência e número da conta corrente do licitante; 
 
7.1.6- Declaração de que nos preços propostos encontra-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; 
 
7.1.7 – As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de 
soma e/ou multiplicação bem como as divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em 
que prevalecerá sempre o primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, se estiver 
presente na sessão deverá assinar a proposta. 
 
7.1.8 A proposta deverá conter valor unitário e global, para cada item constante do Anexo I, ou seja, a 
soma dos resultados da multiplicação das unidades pelos respectivos preços unitários, cotados em reais, 
com duas (02) casas decimais, à vista, validos para serem praticados desde a data de entrega dos 
envelopes, até o efetivo pagamento. Será desclassificada a proposta com preços manifestamente 
inexequível ou superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
7.2. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento 
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.   
 
7.3 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas 
que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação.  
 
7.4- Não serão aceitos envelopes via Correio, Fax ou qualquer meio postal.  
 
7.5- As Propostas que estiverem em desacordo com o exigido no Anexo III e item 7 deste edital serão 
desclassificadas. 
 
8 – HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO  
 
Os documentos apresentados na fase de Habilitação deverão ser autenticados (via cartório ou 
autenticação eletrônica, nos casos em que couber) ou apresentados em seus originais, para conferência 
do Pregoeiro, estando os mesmos com o prazo de validade em vigor, na data desta licitação. Nos casos 
em que forem apresentadas certidões emitidas pela internet, o pregoeiro efetuará consulta nos sites 
oficiais, confirmando sua autenticidade, em cumprimento à Instrução Normativa SRF nº. 200, de 
13/09/2002. 
 
 
 
 
8.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 
 
8.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
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8.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
8.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 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 - REGULARIDADE FISCAL 
 
8.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
8.2.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
8.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou do domicílio ou sede 
do licitante.  
 
8.2.4 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
 
8.2.5 – Certidão de regularidade com a Justiça do Trabalho, emitida pelo órgão competente-CNDT. 
 
8.2.6 – Alvará de Funcionamento da licitante; 
 
8.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.3.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de atestado de 
desempenho anterior ou em execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação 
do fornecimento, qualidade do material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do 
fornecimento. 
 
8.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
7.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da 
sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física a, no máximo, 60 (sessenta) dias da data 
prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93. 
 
8.5 - DAS DECLARAÇÕES 
 
8.5.1. Declaração firmada pela licitante, nos termos do modelo constante do ANEXO VI, deste Edital, de 
que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º. da Constituição Federal; 
 
8.5.2. Declaração expressa da licitante, firmada sob as penas das leis, de que não existe qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, mediante modelo de declaração 
constante do ANEXO VII, deste Edital; 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
91. A documentação exigida neste procedimento poderá ser apresentada em original, por meio de cópia 
autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda por meio de 
cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro ou membros da equipe de apoio, mediante conferência 
com os originais. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis, sendo vetadas cópias em 
papel térmico de fax; 
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9.1.1. Os documentos de Habilitação deverão estar com prazo vigente; 
 
9.1.2. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 30 (trinta) dias, 
contados da data de sua emissão. 
 
9.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 
 
9.3. Caso a empresa deixe de apresentar algum dos documentos exigidos para habilitação ou apresente 
com data de validade expirada, e desde que o referido documento esteja disponível na Internet, poderá o 
Pregoeiro proceder à consulta nas bases de dados do órgão emissor, para verificação da sua 
regularidade; 
 
9.4. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da licitante, sendo 
vedada à concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação; 
 
9.5. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 
respectivo endereço referindo-se ao local da sede da licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns 
documentos se refiram à matriz e outros à filial; 
 
9.6. O Pregoeiro manterá, em seu poder, os documentos das demais licitantes pelo prazo de 30 (trinta) 
dias após a homologação da licitação, devendo as licitantes retirá-los ao fim deste período, sob pena de 
inutilização dos mesmos. 
 
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
10.1. No local dia e hora indicados no subitem 1.1, deste Edital, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 
10.2. Iniciada a fase de credenciamento, não será permitida a admissão de novas licitantes ao certame; 
 
10.3. O Pregoeiro e equipe de apoio farão os respectivos credenciamentos, na forma do disposto no 
item 05, dos representantes das licitantes presentes; 
 
10.4. O não credenciamento de representante por parte da licitante ou incorreção nos documentos deste 
excluirá a licitante do certame, e impedirá sua manifestação durante a sessão realizada neste certame. 
 
10.5. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro: 
 
10.5.1. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, podendo utilizar como modelo o 
ANEXO V deste Edital, que deverá ser apresentada fora dos envelopes 01 e 02; 
 
10.5.1.1. Caso a licitante constate que as declarações citadas no subitem 8.5. encontram-se dentro do 
envelope da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação, poderá o Pregoeiro, na frente de 
todas as licitantes presentes, solicitar que a mesma abra seu envelope, retire a declaração e o lacre 
novamente; 
 
10.5.2. Envelope contendo a Proposta de Preços; 
 
10.5.3. Envelope contendo os Documentos de Habilitação; 
 
10.6. Os envelopes das propostas de preço e dos documentos de habilitação, serão rubricados pelo 
Pregoeiro, equipe de apoio e por todas as -+licitantes presentes, ficando em poder do Pregoeiro; 
 
10.7. Os Envelopes nº. 02 – Documentos de Habilitação, mantidos lacrados, serão guardados sob a 
inteira responsabilidade do Pregoeiro, para posterior abertura, enquanto se processam os procedimentos 
de julgamento das Propostas de Preços; 
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10.8. O Pregoeiro procederá a abertura das Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a 
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus 
anexos; 
 
10.8.1. No tocante aos preços das propostas, serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor global orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 
erros, tomando-se como corretos os preços unitários mensais e por escrito. As correções efetuadas 
serão consideradas para apuração do valor da proposta; 
 
10.8.1.1. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço por item ofertado nas propostas com o 
especificado no Edital, decidindo motivadamente a respeito. A análise das propostas pelo Pregoeiro 
visará ao atendimento das condições pré-estabelecidas, sendo desclassificadas as propostas que; 
 
10.8.2. Estiverem em desacordo com o descrito anexo III e no item 07, deste Edital; 
 
10.9. Todas as propostas de preços serão rubricadas, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela Equipe de 
Apoio e pelos representantes, credenciados, das licitantes presentes à sessão deste Pregão; 
 
10.10. Para julgamento e classificação das propostas será utilizado o critério de MENOR PREÇO POR 
ITEM, observados os prazos máximos para a execução dos serviços, as especificações técnicas, 
quantitativas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital e seus anexos; 
 
10.11. O Pregoeiro selecionará, dentre as propostas classificadas, para ingresso na fase de lances, o 
autor da proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor preço; 
 
10.12. Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida no subitem 10.11., o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, seja qual for o número 
de licitantes; 
 
10.13. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o 
seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro 
negociar, visando obter preço melhor; 
 
10.14. Caso 02 (duas) ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, 
também, para determinação da ordem de oferta dos lances; 
 
10.15. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como os 
lances ofertados deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço. 
 
10.15.1 O Pregoeiro poderá ao longo da sessão de disputa de lances alterar o valor acima estipulado, 
conforme o caso, para mais ou para menos, ou mesmo dispensá-lo. 
 
10.16. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes selecionadas, na forma dos subitens 10.11 
ou 10.13, a apresentar lances verbais, a começar pela autora da proposta escrita de menor preço, 
seguido das demais, em ordem decrescente de valor; 
 
10.17. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, todas as 
licitantes selecionadas manifestarem desinteresse em apresentar novos lances; 
 
10.18. Declarada encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para esta etapa, na ordem crescente de valor, considerando-se para as selecionadas, o 
último preço ofertado; 
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10.19. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 
penalidades constantes deste Edital; 
 
10.20. Com base na classificação citada no subitem 10.10, será assegurado direito de preferência às 
licitantes credenciadas, neste certame, como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 
do subitem 6.6.deste Edital, em conformidade com o § 2º. do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/2006, 
observadas as seguintes regras: 
 
10.20.1. O Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, melhor classificada, 
dentre aquelas cujo valor cotado, seja igual ou superior até 05% (cinco por cento) do valor da proposta 
classificada em primeiro lugar, para que apresente preço inferior ao da proposta classificada em primeiro 
lugar, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência, nos termos do § 
3º, art. 45 da Lei Complementar nº. 123/2006; 
 
10.20.1.1. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas 
condições do subitem 9.20.1; 
 
9.20.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta classificada em 
primeiro lugar, será convocada para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 
classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujo valor da proposta, se 
enquadre nas condições indicadas no subitem 10.20.1; 
 
10.21. Caso a licitante da proposta classificada em primeiro lugar, de acordo com a classificação de que 
trata o subitem 10.20, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito 
de preferência citado no subitem 10.23, passando-se, desde logo, à negociação do preço; 
 
10.22. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 
 
10.23. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira oferta classificada quando ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito; 
 
10.23.1. Será considerado aceitável o preço que não for excessivo; 
 
10.23.1.1. São considerados excessivos os preços cotados que ultrapassarem o valor estimado pela 
Administração em mais de 10% (dez por cento); 
 
10.24. Se a oferta for considerada inaceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor 
preço, negociará com a sua autora, e decidirá sobre a sua aceitabilidade, até a apuração de uma 
proposta considerada aceitável; 
 
10.25. Concluída a etapa classificatória das propostas e lances verbais, e sendo aceitável a proposta de 
menor preço, na forma do subitem 10.24, o Pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura 
do Envelope nº. “02”, contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas 
condições de habilitação, não cabendo desclassificar a licitante por motivo relacionado com a proposta 
de preço, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 
 
10.25.1. A habilitação far-se-á com a verificação de que a licitante atende aos requisitos indicados no 
item “Documentação de Habilitação”; 
 
10.26. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora; 
 
10.26.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou empresa 
de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir do momento em 
que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração deste Município, para a regularização da documentação e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do §1º. do art. 43 da Lei 
Complementar nº. 123/2006; 
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10.26.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.26.1, implicará na 
decadência do direito a contratação, sendo a licitante inabilitada e realizados os procedimentos definidos 
no subitem 10.23 e posteriores, deste Edital; 
 
10.27. Se a licitante não atender às exigências para a habilitação, será inabilitada, passando o Pregoeiro 
a convocar a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor a redução de preço, e 
decidirá sobre a sua aceitabilidade, na forma do subitem 10.26.2, e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora 
atenda aos requisitos de habilitação, sendo a respectiva licitante declarada vencedora; 
 
10.28. Todos os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela 
Equipe de Apoio e pelos representantes, credenciados, das licitantes presentes à sessão deste Pregão; 
 
10.29. Ao encerramento da sessão, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento de fatos relevantes 
que ocorreram, e que deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos representantes, 
credenciados, das licitantes presentes; 
 
10.30. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes das licitantes, credenciadas, deverá 
constar em Ata da sessão pública. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre assuntos 
relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na referida Ata; 
 
10.31. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender o 
pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, nos termos do art. 
48, § 3º, da Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, para o recebimento de novas propostas; 
 
10.31.1. Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para a 
sua apresentação; 
 
10.32. Se a licitante vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, é facultado à Administração, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, 
na ordem de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
na legislação pertinente. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à licitante 
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente; 
 
11.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o 
procedimento licitatório. 
 
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do Pregoeiro, através do registro da síntese das suas 
razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará na decadência do 
direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do objeto item da licitação a licitante vencedora 
pelo Pregoeiro; 
 
12.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual número de dias, que começarão a contar do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 
 

                     ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

 

 
 

11

12.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou 
entidade promotora da licitação, serão realizados pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis para 
decidir o recurso; 
 
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, 
importará na decadência do direito de recurso e na adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à 
licitante vencedora; 
 
12.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
12.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo; 
 
12.7. Os recursos e contrarrazões apresentados fora dos prazos não serão conhecidos, bem como os 
que forem enviados por fax ou e-mail; 
 
12.8. Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser protocolados juntos ao Departamento de 
Licitações e Contratos, localizado no Edifício da Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG na Avenida 
Renato Azeredo, nº. 2.001, Centro, CEP 39.458.000 – Verdelândia-MG, no horário das 07:30 às 12:30 
horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados; 
 
12.09. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior 
fará a adjudicação do objeto à licitante vencedora e homologará a licitação. 
 
12.10. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço constante no 
subitem 11.8. 
 
13 – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
 
13.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de 
contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo VIII, após homologação do certame. 
 
13.2 - Quando a adjudicatária convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar a 
assinar o contrato serão convocadas as demais licitantes na ordem de classificação com vistas à 
contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório.  
 
13.3 - Durante a vigência do Contrato, a fiscalização será exercida por um representante designado pela 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ao qual competirá registrar todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 
serviços e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. nº. 67 da Lei nº. 8.666/93. 
 
14 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
14.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após conferencia da entrega e serão contados a 
partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura na Secretaria de Fazenda, desde que tenha ocorrido a total 
e efetiva entrega do objeto da presente licitação, bem como tenha sido emitido o Termo de Recebimento 
Definitivo. A apresentação da Nota Fiscal deverá informar a modalidade e número da licitação, empenho 
e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com a Previdência Social-INSS e junto ao 
Fundo de Garantia do tempo de Serviço – FGTS. 
 
14.2- Durante a vigência da ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
 
14.3- Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 
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14.3.1- Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, 
e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o proponente registrado será convocado 
pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 
 
15 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO 
 
15.1 - Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação 
da qualidade dos mesmos, e consequentemente aceito, no prazo de 02(dois) dias após a entrega. 
 
15.1.1 - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos será responsável pelos atos de controle e 
administração do contrato decorrente desta licitação, devendo solicitar ao Departamento de Compras a 
emissão das Notas de Autorização de Fornecimento, mediante emissão de requisições. 
 
15.1.2 - Quando injustificadamente a contratada não entregar os materiais dentro do prazo estabelecido 
para efetuar a entrega, a mesma estará sujeita a aplicação das sanções previstas no presente Edital.  
 
16- DAS OBRIGAÇÕES 
 
16.1- À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as multas previstas na Lei nº. 8.666/93 e as 
penalidades previstas nos Decretos Municipais descritos no subtem 1.2 deste Edital, garantida a defesa 
prévia, nas seguintes situações, dentre outras: 
 
16.1.1- Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, 
será aplicada multa na razão de 10%(dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 
05(cinco) dias consecutivos. 
 
16.1.2- Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos 
estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 (zero vírgula trinta e três por cento), por 
dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor da proposta, até 02(dois) dias consecutivos de 
atraso ou de demora. 
 
16.1.3- Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal, 
aplicação de multa na razão de 10%(dez por cento), sobre o valor correspondente à parte inadimplida da 
proposta, por infração, com prazo de até 24(vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos 
produtos. 
 
16.2- Nos termos do art. 7º. da Lei nº. 10.520 de 17/07/2002, a licitante sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedida de licitar e 
contratar com Administração Pública e descredenciada do registro cadastral de Fornecedores do 
Município de Verdelândia/MG, nos casos de: 
 

a) apresentação de documentação falsa; 
b) retardamento na entrega dos produtos; 
c) na manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
d) comportamento inidôneo; 
e) fraude na execução do contrato; 
f) Falha na execução. 

 
16.3- A licitante terá assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, com a concessão do prazo de 
05(cinco) dias úteis para defesa previa e de igual prazo para interposição de recurso, nos termos do 
art.109 da Lei 8.666/93, na ocorrência de quaisquer das situações previstas nos itens 16.1 e 16.2 deste 
edital. 
 
17- DO PROCEDIMENTO  
 
17.1- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, os interessados 
poderão solicitar por escrito esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, 
sendo protocolado no Setor de Licitação nos dias úteis de 07:30 às 12:30 horas. 
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17.2- No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada a sessão pública para recebimento das 
propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal 
proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do subitem 5.1. 
 
17.3- Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do 
pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº. 01 – Proposta de Preços e nº. 02 Documentação e 
Habilitação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o autor da proposta 
de Menor Preço – Unitário e aqueles que tenham apresentando propostas em valores e superior em 
até 10%(dez por cento), relativamente à de menor valor por item. 
 
17.4- Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem 17.3, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo 
de três, para que os seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. 
 
17.5- Será dado início a etapa de apresentação de lances pelos proponentes, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
 
17.5.1- os lances serão realizados pelo menor preço unitário por item. 
 
17.6- O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do auto da proposta classificada de menor preço e as demais, em 
ordem decrescente de valor. 
 
17.7- Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a licitante desistente a  
Ás penalidades constantes do art. 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002. 
 
17.8- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentando pela licitante, para 
efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
17.9- Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado pelo município. 
 
17.9.1- Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja 
compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar para 
que seja obtido o preço melhor. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e não havendo lances 
de menor valor, será realizado o sorteio. 
 
17.10- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
17.11- Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de 
habilitação da licitante que tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
 
17.12-Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) será(ao) declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
17.13- Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o fornecimento dos 
produtos. 
 
17.14- Nas situações previstas nos subitens 17.11 e 17.13, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
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17.15- Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica. 
 
17.16- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03(três) dias para apresentação 
das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
17.17-O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
 
17.18- Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicará e homologará o objeto à licitante vencedora do certame. 
 
17.19- Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as 
fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos 
representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na 
reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 
 
17.20- Caso haja licitantes enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, existindo 
empate, o critério utilizado para o desempate será o estabelecido pelos artigos 44 e 45, da lei 
Complementar Federal nº. 123 de 14 de dezembro de 2006. 
 
17.21- Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas 
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, com exceção das microempresas e 
empresas de pequeno porte, que terão o prazo de 05(cinco) dias úteis para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativas, conforme art. 43 parágrafo 1º. da LCP 123/06. 
 
18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
18.1- As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objetos desta licitação, correrão por conta 
das dotações informadas pelas secretarias. 
 
18.2 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 
 
18.3- A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas 
legais que regem a matéria e, se por ventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de 
todas as disposições contidas nesta licitação. 
 
18.4- Uma vez iniciada a sessão, após o credenciamento não serão admitidas à licitação as participantes 
retardatárias. 
 
18.5- Da sessão de aberturas dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará 
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro pela equipe de apoio e pelos 
representantes credenciados. 
 
18.6- Só terão direito a usar as palavras, rubricar a documentação e as propostas, apresentar 
reclamações ou recurso e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e 
a equipe de apoio. 
 
18.7- Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas 
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimentos, com exceção das microempresas e 
das empresas de pequeno porte, que terão assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis para 
regularização da documentação, pagamento ou positivas com efeito de negativas, conforme art. 43, 
parágrafo 1º. da LCP 123/06. 
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18.8- Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de 
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da 
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias, após 
aquele prazo os envelopes serão inutilizados. 
18.9- Servidores Municipais assim considerados aqueles do artigo 84, ‘’caput’’ e parágrafo 1º, da Lei nº. 
8.666/93, estarão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da 
empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º., inciso III, da Lei nº. 
8.666/93. 
 
18.10- Todos os documentos deverão ser apresentados, em folha tamanho A4. 
 
18.11- O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados no setor de Licitações do 
Município de Verdelândia, sem custos, no horário das 07:30 às 12:30 horas de segunda a sexta feira, 
quando dias úteis. 
 
18.12- Fazem parte integrante deste Edital: 
 

- Anexo I: Objeto/especificações/preço médio; 
- Anexo II: Modelo de Credenciamento; 
- Anexo III: Modelo da Proposta de Preços; 
- Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de pequeno porte; 
- Anexo V: Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
- Anexo VI: Declaração (cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF); 
- Anexo VII: Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
- Anexo VIII: Minuta de contrato; 
- Anexo IX: Termo de Referência. 

 
18.13-A presente contratação reger-se-á pela Lei 8.666/93, e suas alterações, Lei nº. 10.520/02 e 
Decretos Municipais nºs. 001/2.006 de 19/01/2.006 e nº. 003/2009 de 20/02/2009, os quais, juntamente 
com normas de direito público, resolverão os casos omissos. 
 

 
Verdelândia-MG, 21 de fevereiro de 2.020. 

 
 
 

Edilson Silva Dutra 
Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I – OBJETO/ESPECIFICAÇÕES/PREÇO MÉDIO 
 
 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Nº.  Edital         : 000005/2.020 
Numero Processo : 000007/2.020 
Data da Abertura : 03/03/2.020 – 09:00:00 
1 – Objeto  
 
Aquisição de meio-fios, blocos sextavados e manilhas 
 
1.1 Descrição dos Itens: 
 
ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR UNT VALOR TOTAL 

01 Meio-fio de concreto com as seguintes 
dimensões: 15x30x100. UN 2000 15,93 31.866,67 

02 Bloco sextavado de concreto com 08(oito) 
centímetros fck=35mpa. UN 1000 3,31 3.313,33 

03 

Tubo de concreto (manilha) fabricação 
conforme normas da ABNT, com diâmetro 
de 800mm, macho/fêmea, para águas 
pluviais, com comprimento útil de 1000mm. 

UN 150 191,67 28.750,00 

Total preço médio 63.930,00 
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO 
  
 

PROCURAÇÃO 
 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Nº.  Edital         : 000005/2.020 
Numero Processo : 000007/2.020 
Data da Abertura : 03/03/2.020 – 09:00:00 
 
 
A (nome da empresa) _______________, CNPJ nº.________________, com sede à 
__________________________, neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação 
completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento 
de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município  de 
Verdelândia-MG, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade 
de pregão presecial nº. 000005/2.020, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, 
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar 
preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 
quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, 
dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial. Local, data e assinatura. 
 
 
__________________, de ______________de ______ 
 
 
 
 
______________________________________ 
Assinatura do Licitante 
 
 
 
 
 
Reconhecer firma (s). 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Nº.  Edital         : 000005/2.020 
Numero Processo : 000007/2.020 
Data da Abertura : 03/03/2.020 – 09:00:00 
 
 
1 - Local de entrega : Os produtos deverão ser entregues no município de Verdelândia/MG nos 
setores determinado pelas Secretarias, conforme informações constantes do Termo de Referência, 
anexo X do Edital; 
 
2 - Prazo de Contratação: 06(seis) meses 
 
3 – Prazo de validade da proposta: será de 60(sessenta) dias. 
 
4 - Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias úteis, após aceitação definitiva da Nota Fiscal, pelo 
Município, por meio de pagamento por processamento eletrônico.  
 
 
PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente)  
 
PROC. LIC. PREGAO Nº. 000005/2.020 – TIPO RESENCIAL 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO QUANT UNID P.UNITARIO P. TOTAL MARCA DO 

PRODUTO 
       
       
       
       
       
       
       
 TOTAL      
 
Declaramos que nos preços propostos encontra-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. 
 

_______________, ____ de __________________de _______ 
 
 
 

Assinatura do Signatário  
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Nº.  Edital         : 000005/2.020 
Numero Processo : 000007/2.020 
Data da Abertura : 03/03/2.020 – 09:00:00 
 
 
____________________________________________ (Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ nº. 
_______________________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 
_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. ._________________e 
do CPF nº. .______________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.6.2.1, do Edital, 
do Pregão Presencial nº. 000005/2.020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 
que esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
(....) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º. da Lei Complementar nº. 123, de 04/12/2006; 
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 
14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
 
 
___________________________________________ 

(Local e data) 
 
 
 
 

__________________________________________ 
(Representante legal) 

 
 
Observações: 
1) Assinalar com um “X” a condição da empresa; 
2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa; e 
3) esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento. 
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V- MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 
 
Modalidade              : Pregão Presencial 
Nº.  Edital         : 000005/2.020 
Numero Processo : 000007/2.020 
Data da Abertura : 03/03/2.020 – 09:00:00 
 
 
______________________________________ (Razão Social da empresa), com sede na 
___________________________________________ (endereço completo), inscrita no CNPJ nº. 
_________________________________________, vem, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr (a) 
_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. _________________ e 
do CPF nº. ______________________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº. da Lei 
nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 declara que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a 
habilitação na licitação modalidade Pregão Presencial nº. 000005/2.020 do Município de 
Verdelândia/MG. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Local e data) 

 
 
 

_______________________________________________________ 
(Nome e assinatura do representante legal ou procurador da licitante) 

 
 
 
Observações: 
1) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa; e 
 
2) esta Declaração deverá ser entregue junto com o credenciamento. 
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VI- MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

 
 
 
 
 
A ________ (nome da empresa) ______________________________, inscrita no CNPJ nº. 
____________, situada à __________ (endereço completo) ____________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a). _____________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº. ___________________ e do CPF nº. _________________________, DECLARA, para 
fins do disposto no inciso V do art. 26 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 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 menores de dezesseis anos.  
 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz - SIM ( ) NÃO ( ). 
 
 
 

___________________________________ 
(Local e data) 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
(Representante legal) 

 
 
 
Observações: 
1) Assinalar com um “X”, se emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz; 
2) a Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo 
representante legal da empresa; e 
3) esta Declaração faz parte do envelope de habilitação. 
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VII-MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 
A empresa _____________________, inscrita no CNPJ _________________________, por intermédio 
do seu representante legal ____________________________, declara sob as penas da lei, que, até a 
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no processo licitatório. Declara-se idônea 
para licitar e contratar com o Poder Público e não se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar 
com as Administrações Federais, Estaduais ou Municipais, cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 

___________________________________________ 
(Local e data) 

 
 
 
 

_______________________________________________________ 
(Representante legal) 

 
 
 
 
Observação: 

a)  Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado do licitante e estar assinada 
pelo representante legal da empresa. 

b) Esta declaração faz parte do envelope de habilitação. 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 
PROCESSO Nº. 000007/2.020 – P.P. 000005-2.020 

 
 

Contrato de fornecimento de materiais que entre si celebram o Município de 
Verdelândia, Estado de Minas Gerais, com endereço à Avenida Renato Azeredo, nº. 2.001, Centro, na 
cidade de Verdelândia-MG, inscrita no CNPJ sob nº. 01.612.505/0001-70, neste ato representado pelo 
senhor Jarbas Soares Rocha, Prefeito Municipal, portador do CPF nº. ______________, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa ___________________________, inscrita 
no CNPJ sob nº. _____________________, com sede na ___________________________________, 
nº. ____, bairro_______________, na cidade de ________________, neste ato representada por seu 
sócio administrador, abaixo assinado, doravante denominada simplesmente de contratada, em 
decorrência do Processo Licitatório nº. 000007/2.020, Pregão Presencial nº. 000005/2.020, mediante 
sujeição mútua as normas constantes da Lei n.º 8.666/1993 e legislação pertinente ao Edital antes 
citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente contrato é o fornecimento por parte da contratada de meio-fios, blocos 
sextavado de concerto e manilhas, conforme especificações e quantidades constante no quadro abaixo. 
 

Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 
      
      

 
1.2 - Ao assinar este Contrato, a contratada declara que tomou pleno conhecimento da natureza e 
condições constantes do edital do processo acima identificado.  Não será considerada pela contratante 
qualquer reclamação ou reivindicação por parte da contratada fundamentada na falta de conhecimento 
dessas condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 
 
2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, os seguintes documentos, cujo teor‚ 
de conhecimento das partes contratantes: Proposta da contratada e especificações complementares, 
além das normas e instruções legais vigentes no País, que lhe forem atinentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1. A contratada deverá apresentar após a efetiva entrega dos materiais, nos termos requisitados e 
aprovado pela fiscalização do contrato, no Departamento de Compras deste município, as notas 
fiscais/faturas, emitidas para fins de liquidação e pagamento, acompanhadas dos seguintes documentos: 
 
3.1.1. Notas de Autorização de Fornecimento expedidas; 
3.1.2. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de terceiros; 
3.1.3. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 
3.1.4. Certidões Negativas de Débitos junto as Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio sede 
da licitante vencedora; 
 
3.2. O pagamento será efetuado pelo contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data de 
protocolização da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, conforme indicado no 
subitem 3. 1. mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da licitante vencedora. O 
Pagamento dos valores das tarifas cobrados pela instituição bancária referente à operação realizada 
será de responsabilidade da contratada/credora. 
 
3.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, na pendência de qualquer uma das situações 
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 
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3.3.1. Atestação pelo contratante de que os produtos entregues estão de conformidade com as 
especificações do Edital e correspondem aos quantitativos expressos na Nota Fiscal emitida pela 
contratada; 
 
3.3.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no subitem 3.1.2 a 3.1.4, com a validade 
expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do prazo de 
validade, não cabendo ao contratante nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento; 
 
3.3.2.1. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem retidos, sem 
que a contratada apresente a documentação hábil para liberação dos seus créditos, o Contrato será 
rescindido unilateralmente pelo contratante, ficando assegurado à licitante vencedora, tão somente, o 
direito ao recebimento do pagamento dos produtos efetivamente entregues; 
 
3.4. O contratante pode deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela contratada, nos termos do Contrato; 
 
3.5 – O valor do presente contrato será o valor da proposta vencedora. 
 
CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
4.1 O prazo de execução do presente contrato e sua vigência são de 06 (seis) meses, a partir da data de 
assinatura do contrato. 
4.2 O início deve será a partir da assinatura deste instrumento.  
4.3 Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.  
4.4 Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente. 
4.5 Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.  

CLAUSULA QUINTA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS 
 
5.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento Fiscal Vigente, cuja 
fonte de recurso tem a classificação conforme abaixo especificada: 
 
090104.122.0002.2102 MANUT. ATIV. INFRAE  STR.SERV.URBANA 
3339030000000 Material de Consumo - Fonte 0100 – Reduzido - 245-3 
 
CLAUSULA SEXTA - DA ACEITACAO E DO CONTROLE DE QUALIDADE. 
 
6.1- Os produtos somente serão considerados devidamente aceitos depois de analisados e aprovados 
pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.  
 
6.2-No caso de não aceitação dos produtos pelo contratante a contratada deverá providenciar, sem 
ônus para o contratante, o refazimento ou substituição dos produtos no prazo máximo de 03 (três) dias 
corridos, contados da notificação recebida.  

CLÁUSULA SETIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
7.1-Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
 
7.1.1- Unilateralmente pelo contratante: 
a) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 8666/93; 
 
7.1.2-Por acordo das partes: 
a) Quando necessária a modificação do regime de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 
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b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao 
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento.  
 
7.2-A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, respeitado os termos do parágrafo 1º. do Artigo 65 da Lei nº. 
8666/93. 

CLAUSULA OITAVA - DAS MULTAS 
 
8.1-Pela inexecução total ou parcial do contrato caberá, conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a 
aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº 
8.666/93.  
8.1.1-Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total do Objeto 
licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por centro); 
8.1.2-Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso e não rescindido o contrato, se 
este atraso for repetido, o Município de Verdelândia poderá aplicar a multa em dobro na forma do item 
10.1.1.; 
8.1.3-Advertência por escrito; 
8.1.4-Suspensão do direito de licitar, junto ao Município de Verdelândia; 
8.1.5-Declaração de idoneidade, de lavra do Prefeito Municipal, para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto pendurar os motivos da punição.  
8.2-O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 8.1.1. e 8.1.2. será contado em dias 
corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do objeto da 
presente Licitação.  
8.3-Nenhum pagamento será processado a proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pagado 
ou lhe seja relevada a multa imposta.  

CLÁUSULA NONA- DA RESCISÃO 
 
9.1 - Rescisão unilateral deste contrato pelo contratante.  
9.1.1 – O contratante poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de 
notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, 
bastando para isso comunicar à contratada sua intenção, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias: 

a) O não cumprimento pela contratada das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 
prazos; 

b) O cumprimento irregular pela contratada das cláusulas contratuais, especificações, projetos 
ou prazos; 

c) O desatendimento pela contratada das determinações regulares da autorizada designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

d) razões de interesse do serviço público.  
9.1.2 – O contratante terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 

a) o atraso injustificado no inicio do fornecimento. 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos fornecimentos contratada, em decorrência 

de violação de disposições legais vigentes; 
c) a paralisação dos fornecimentos sem justa causa e prévia comunicação ao contratante; 
d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução 
deste; 

e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do 

contratante, prejudique a execução do contrato; 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a 

insolvência do contrato.  
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9.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da contratada, serão observadas as 
seguintes condições: 

a) a contratada não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável 
pelos danos ocasionados, cabendo ao contratante aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 
   b) a n terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pelo 
contratante, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à contratante; 

c) em qualquer caso, o contratante reserva-se o direito de dar continuidade ao fornecimento 
através de outras empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 

d) caso o contratante não use o direito de rescindir este contrato, poderá, a seu exclusivo 
critério, reduzir ou suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das 
faturas pendentes, até que a contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida.  
9.2- Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial: 
9.2.1- O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 

a) a supressão, por parte da contratante do fornecimento, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu 
artigo 79 da Lei N° 8.666/93; 

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita do contratante, por prazo superior a 
30(trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pelo contratante, decorrentes de 
fornecimentos já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 
ou guerra; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
10.1. A contratada, no decorrer da execução do Contrato, obriga-se: 
 
10.1.2. Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do eficiente fornecimento dos 
materais/prestação dos serviços do objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais 
de qualquer natureza ao contratante; 
 
10.1.3. Observar as normas legais a que está sujeita para o fornecimento dos produtos; 
 
10.1.4. Responsabilizar-se por eventuais multas municipais, estaduais e federais decorrentes de faltas 
por ela cometidas na execução do Contrato; 
 
10.1.5. Exigir de seu pessoal e fiscalizar o uso de equipamento e materiais de segurança necessários à 
execução do objeto desta licitação, bem como o cumprimento das normas e medidas de segurança; 
 
10.1.6. Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, em função do 
cumprimento do objeto desta licitação; 
 
10.1.7. Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro 
contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização do 
fornecimento, que não terão com o contratante qualquer vínculo empregatício; 
 
10.1.8. Fornecer os produtos de acordo com a qualidade e quantitativos especificados no objeto, 
mantendo durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste procedimento licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
10.1.9. Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao 
contratante, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo excluída, 
ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo 
contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11.1.1 requisitar a prestação dos serviços, emitindo a competente Nota de Autorização de Fornecimento, 
que deverão ser anexadas às respectivas notas fiscais, para efeito de conferência e pagamento; 
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11.1.2. Fiscalizar a execução do Contrato objetivando a qualidade desejada; 
 
11.1.3. Dar ciência à contratada imediatamente sobre qualquer anormalidade que verificar na execução 
do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 
 
11.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham ser solicitados 
pela contratada; 
 
11.1.5. Verificar e atestar, ao receber a Nota Fiscal, se as quantidades cobradas correspondem aos 
quantitativos dos produtos efetivamente entregues. 
 
11.1.6. Efetuar pagamento à contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-NOVAÇÃO 
 
12.1 A não utilização por parte do contratante de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato 
ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa em novação 
quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de 
aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos à disposição da contratante, neste Contrato, 
serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
12.1 Para dirimir questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Janaúba-MG, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, 
juntamente com as testemunhas abaixo.  

 
Verdelândia-MG, ____de__________2.020. 

 
 
 

Jarbas Soares Rocha 
Prefeito Municipal 

Contratante 

Contratada 
 

 
 
Testemunhas: 
 
 
_________________________________________________ 
CPF: 
 
 
____________________________________________ 
CPF: 
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ANEXO VIII -TERMO DE REFERÊNCIA 

1. INTRODUÇÃO 

A aquisição dos materiais especificados na planilha abaixo é questão prioritária, tendo em vista a 
necessidade da recuperação e manutenção de vias urbanas e estradas vicinais do município de 
Verdelândia-MG, em razão dos desgastes exercidos pela ação tempo e principal pela chuvas, cujo 
período geralmente ocorre entre os meses de outubro à março. 

2. OBJETO 

O objeto da presente licitação são os materiais conforme descrição e quantitativos mencionados na 
planilha inserida no presente Termo de Referência. 

3. JUSTIFICATIVA 
As vias urbanas são de extrema importância para o trânsito de veículos e pessoas para o 
desenvolvimento de suas tarefas e outras atividades diárias. As estradas municipais situadas em sua 
grande maioria na zona rural, servem de elo de ligação entre o campo e cidade, sendo de vital 
importância para o escoamento da produção agrícola, transporte escolar/saúde, sendo, portanto 
necessário que estejam em boas condições de uso.  

4. DO FORNECIMENTO  

O objeto desta licitação será fornecido de maneira parcelada pela contratada e de conformidade com a 
demanda levantada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e serão solicitados através 
da emissão de Nota de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras. A 
contratada deverá fornecer os produtos no prazo estabelecido e durante a duração do contrato. 

5. DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato era de 06 (seis) meses a partir da data de sua assinatura.  

6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

O contrato firmado com a Prefeitura de Verdelândia-MG não poderá ser objeto de cessão ou 
transferência sem autorização expressa da Contratante, sob pena de aplicação de sanções, inclusive 
rescisão. 

Das Obrigações da Contratada 

1 – Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas; 

2 – Permitir ou facilitar à fiscalização ou supervisão do gestor de contratos a verificação de cumprimento 
das cláusulas deste Contrato, em qualquer momento, devendo prestar os informes e esclarecimentos 
solicitados; 

3 – Correrão por conta da Contratada todos os tributos, impostos e obrigações que incidirem e/ou seja, 
pertinentes a este Contrato; 

4 – Realizar o fornecimento conforme a melhor técnica, obedecendo rigorosamente às normas e 
regulamentos vigentes; 
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5 – Arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação; 

6 – Fica estabelecido a obrigação de manter durante vigência o contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida pela Lei nº. 8.666/93 e 
suas alterações, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção desta contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado; 

7 – Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos ofertados, inclusive por eventuais danos causados à 
Contratante; 

8 – Prestar o fornecimento dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade; 

9 – Cumprir os prazos previstos neste Contrato ou outros fixados pela Contratante; 

10 – Atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas. 

Das Obrigações da Contratante 

1 – Efetuar o pagamento de acordo com o valor contratado; 

2 – Fiscalizar e acompanhar, através do Setor Compras, a completa execução do objeto deste do 
processo; 

3 – Prestar a Contratada, todas as informações e dados por ela solicitados, desde que sejam disponíveis 
e do conhecimento do Contratante. 

7. PAGAMENTOS 

Pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado da seguinte forma:  
De forma única mediante a apresentação de Nota Fiscal ou documento fiscal hábil, acompanhado das 
CND’s do INSS, CNDT e FGTS e das planilhas aprovadas pela Secretaria competente. 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS/ CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

Todos os custos, despesas, deslocamento, entrega das mercadorias e tributos de qualquer que seja a 
natureza será por conta da Contratada. 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

090104.122.0002.2102 MANUT. ATIV. INFRAESTR.SERV.URBANA 
3339030000000 Material de Consumo - Fonte 0100 – Reduzido - 245-3 
 
10 - DESCRIÇÃO DO OBJETO E VALOR ESTIMADO: 
 
Os itens com suas especificações e quantitativos a ser adquiridos são os constantes da planilha abaixo e 
o valor médio estimado está baseado em pesquisa de preços procedida pelo Departamento de Compras 
do município conforme orçamentos.  
 
 
Itens do processo: 
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ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT VALOR 
UNTITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

01 Meio-fio de concreto com as 
seguintes dimensões: 15x30x100. UN 2000 15,93 31.866,67 

02 Bloco sextavado de concreto com 
08(oito) centímetros fck=35mpa. UN 1000 3,31 3.313,33 

03 

Tubo de concreto (manilha) 
fabricação conforme normas da 
ABNT, com diâmetro de 800mm, 
macho/fêmea, para águas pluviais, 
com comprimento útil de 1000mm. 

UN 150 191,67 28.750,00 

Total preço médio 63.930,00 
 
 
 
 

_______________________________ 
Ailson Aparecido Rocha 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
 


