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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 208/2021– PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR VALOR GLOBAL 

 

1 -A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco-MG, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que às09:00 horas do dia 10 de novembro de 2021, no prédio da Prefeitura Municipal de 

Visconde do Rio Branco, Praça 28 de setembro, S/N, Centro, CEP 36.520-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 

18.137.927/0001-33, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo 

aProposta Comercial e Documentação de Habilitação para o Pregão Presencial nº 090/2021, do tipo 

"MENOR PREÇO", CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL que reger-se-á pelas 

disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal 8.666/93, de 21/06/93 e o 

Decreto Municipal nº 022/2003 e 137/2013, e suas alterações e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital 

e seus anexos. 

 
2 - DO OBJETO 

2.1 - Constitui objeto do presente pregão presencial a contratação de empresa especializada para 

Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria no Setor de Convênios, com vistas a organizar e garantir o 

correto funcionamento do Setor, além de auxiliar na conquista de recursos nas demais esferas, tendo em 

vista que o Município não possui em seu quadro pessoal, servidor capacitado para realização dos serviços 

necessários,conforme especificações técnicas descritas no termo de referência. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 

3.2-Nãoseráadmitidanestalicitaçãoaparticipaçãodeempresas: 

a)Concordatárias ouemprocessodeinsolvência civilourecuperaçãojudicial,sobconcursode 

credores,emdissoluçãoouemliquidação; 

b) Queestejamcomo direitodelicitare contratarcoma AdministraçãoPúblicasuspensosporesta 

administraçãoouque tenham sidodeclaradasinidôneasporqualquerórgão; 

c)Queestejamreunidasemconsórcioesejamcontroladas,coligadasousubsidiáriasentresi,ou 

ainda,qualquerquesejaasuaformadeconstituição; 

d) Empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma proponente; 

e)Estrangeirasquenãofuncionemnopaís; 

f)Quenãoatendamàsexigênciasdoedital. 

 
4 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1-Até 05(cinco)diasúteisantesdadatafixadapararecebimentodaspropostas,qualquerpessoa 

poderásolicitaresclarecimentos,providênciasouimpugnaroatoconvocatóriodo pregão (art. 41, §1º da Lei Federal 

8.666/93). 

4.2– Caberáàpregoeiradecidirsobreapetiçãoimpugnatórianoprazode03(três) diasúteis(art. 41, § 1º da Lei 

Federal 8.666/93). 
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4.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação e propostas, as 

falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

4.3.1 – Neste caso caberá à pregoeira decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, findando prazo no 

primeiro dia útil após a apresentação da impugnação. 

4.4-Acolhida àpetiçãocontraoatoconvocatório serádesignada novadatapararealizaçãodo certame. 

4.5-Quem impedir,perturbarou fraudara realizaçãodalicitação,incorreránaspenasdoart.93daLei Federal 

8666/93,asseguradocontraditórioeaampladefesa; 

4.6-Aocorrênciadeimpugnaçãodecarátermeramenteprotelatório,ensejandoassimoretardamento 

deexecuçãodocertame, aautoridade competentepoderáasseguradoocontraditórioeaampla defesa,aplicara 

penaestabelecidano artigo7ºda Lei Federal nº10.520/2002. 

4.7 - A impugnação deverá ser escrita, endereçada à Pregoeira, assinada pela pessoa impugnante ou 

representante legal da empresa ou por procurador habilitado, fazendo juntar cópia de documento pessoal e 

contrato social ou equivalente e procuração se por procurador, conforme o caso, devendo ser protocolado no 

setor de licitações da prefeitura, sendo aceito via e-mail, desde que o impugnante que a fizer por e-mail, junte, 

além dos documentos exigidos enviados vai e-mail, comprovante postal de correspondência dos CORREIOS, 

até a data limite para impugnação, de que enviou a impugnação original e documentos via correios.  

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 - A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à Pregoeira por um representante 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

5.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do 

procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 

representada. 

5.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

I - documento oficial de identidade; 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de 

preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual 

estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo II). 

5.4 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos 

comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual e cópia do 

documento de identidade de quem recebe poderes. 

5.5 - Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta 

condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro de 

Pessoa Jurídica e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei 

Complementar nº. 123/2006. 

5.6 - Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação, assinado por quem de direito (Anexo V); 

5.7 – Declaração de Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo X); 
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5.8 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a 

participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 

5.9 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

5.10 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

 
6 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

6.1 - No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada licitante entregará à Pregoeira e 

seus auxiliares: 

a)Documentos para o credenciamento (Item 5). 

b) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº 1); e 

c) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº 2) 

6.2 - Declarado encerrado o credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos novos proponentes.  

6.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a 

realização deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o 

primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 
7 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das 

licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira receberá dos representantes 

credenciados, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de 

preços, a documentação exigida para habilitação das licitantes, e a documentação para credenciamento 

registrando em ata a presença dos participantes. 

7.2 - Poderá o licitante apresentar envelopes através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou por 

representante não credenciado, ficando o licitante obrigado a apresentá-los até a hora e data estabelecida 

no preâmbulo, e na forma do item 5.1 deste edital, sendo a entrega dos envelopes no local correto de 

responsabilidade exclusiva do licitante. 

7.3 - A participação na forma do item 7.2 deste edital impede a apresentação de lances por parte do licitante 

desde que não constitua representante legal no ato do credenciamento. 

7.4 - Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-

se início ao recebimento dos envelopes.  

7.5 - Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: “Proposta de Preço” e 

“Habilitação”. 

7.6 -Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão ser entregues à Pregoeira no ato de 

credenciamento, na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000, com os 

seguintes dizeres: 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - A/C PREGOEIRA 

Edifício Sede da Prefeitura 

Praça 28 de Setembro, 317, Centro, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000 

DATA E HORÁRIO: 10/11/2021 – 09:00 horas. 

8.2. Os envelopes indicarão na parte externa/frontal os seguintes dizeres (sugeridos):  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/2021 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/2021 

ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: 

7.7 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor do Município, 

ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial. 

7.8 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias 

em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas 

como forma de ilustração das propostas de preços. 

 
8 - DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 1 

8.1 – São requisitos da proposta de preço: 

a) ser apresentada em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação deste Edital, 

devendo preferencialmente, conter razão social, CNPJ, endereço, número de telefone, número de fax da 

empresa licitante e dados bancários. 

b) conter a assinatura do responsável legal da empresa ou representante devidamente qualificado; 

c) ser elaborada, preferencialmente, nos moldes do Anexo IV deste edital, com letras legíveis; 

d) conter o prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para 

entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93; 

e) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e 

todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, 

bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 

acréscimos a qualquer título. 

 
9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PREÇO 

9.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta de valor mais 

baixo e o das ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances 

verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação do vencedor. 

9.2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os 

autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

9.3 - No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão 

convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e 

decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até proclamação do vencedor. 

9.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 
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9.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na 

ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 

9.6 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

9.7 - Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste 

edital. 

9.8- Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades previstas neste Edital. 

9.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pela Pregoeira, implicará a exclusão da 

Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de 

ordenação das propostas. 

9.11 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 

preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeira negociar diretamente com a 

proponente, para que seja obtido preço melhor. 

9.12 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as LICITANTES 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

9.13 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa 

– ME ou empresa de pequeno porte – EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco 

por cento) superior à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei 

Complementar Federal nº. 123/2006. 

9.14 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.14.1 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º 

lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 

9.14.2 - Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências 

habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

9.14.3 - Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão 

convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no 

caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

9.15 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta melhor oferta. 

9.16 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar na etapa de lances. 

9.17 - Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições 

da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, ofertar o menor preço. 

9.18 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a 

Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores 

consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 

9.19 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis.  

9.20 - Será declarado vencedor a LICITANTE que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

deste edital, com o preço de mercado e que ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.21 - Será desclassificada: 
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a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 

b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível. 

c) a proposta que apresentar preço acima do valor previsto para essa contratação. 

9.22 - Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 

registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de 

classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

9.23 - A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, 

acerca do objeto, ser esclarecida previamente junto à Pregoeira. 

9.24 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação 

dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 
10 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 

10.1 -A documentação relativa à habilitação consistirá de: 

10.1.2 - Declaração expressa de que concorda com todos os termos deste Edital (Anexo VII). 

10.1.3 - Habilitação jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, ou última alteração 

consolidada,devidamente registrados, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado da 

documentação de eleição de seus administradores; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão ou entidade competente; 

d) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – Cartão CNPJ; 

10.1.4.Habilitação fiscal e trabalhista: 

a) Prova de regularidade da Receita Federal – Certidão Negativa ou certidão positiva com efeitos de 

negativa, expedida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil, fazendo prova da regularidade fiscal de 

todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal, 

quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional na forma da Portaria MF 358, de 5 de novembro de 

2014, alterada pela Portaria MF 443, de 17 de outubro de 2014; 

b)Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação. 

c) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal do licitante: Certidão Negativa de Débito ou equivalente. 

d)Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou equivalente; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 

1943. 

10.1.5 – Trabalho de Menores: 

a)Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, 

relativamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

10.1.6- Habilitação econômico-financeira: 
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a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de expedição não superior a 90 

(noventa) dias da data de realização do certame. 

10.1.7-Qualificação técnica: 

10.1.7.1 - Atestado(s) de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características com o 

objeto desta licitação, onde deverá ser destacado com maior relevância, a prestação de serviços técnicos 

de consultoria em setor de Convênios, de acordo com o objeto deste edital. 

No(s) atestado(s) deve(m) constar todos os dados de contato do declarante, devidamente datado(s) para 

eventuais diligências. 

10.1.8 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua 

validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pela Equipe de Apoio do 

Pregão. 

10.1.9 - Para efeito de validade das declarações, atestados e certidões de regularidade de situação perante 

a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o 

prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da data de sua expedição. 

10.1.10 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em 

órgão da imprensa oficial. 

10.1.11 - Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes deverão ser extraídos cópias e serão 

anexados ao processo licitatório com sua respectiva autenticação (Servidor Público). 

10.1.12 - Os documentos exigidos para habilitação consoante o estabelecido neste título, não poderão, em 

hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados por 

meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

10.1.13. Poderão ser apresentadas certidões positivas com efeito de negativas. 

10.2 - As empresas participantes que não apresentarem a documentação exigida ou apresentar incompleta 

ou incorreta serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.  

10.3 -Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 

do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com 

CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

 

10.4 - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

10.4.1.Para fins de concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às microempresas e 

empresas de pequeno porte, instituído pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao art. 3º, 

às empresas deverão apresentar: 
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a) Declaração sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como 

microempresas ou empresas de pequeno porte, estando aptas a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido no Capítulo V - Seção I das Aquisições Públicas, em consonância da Lei Complementar nº 

146/2014, conforme Anexo VII; 

b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do respectivo estado; 

10.4.2. Os documentos previstos no item anterior e suas alíneas deverão ser apresentados junto aos 

documentos de credenciamento. 

10.5. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 

será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

10.5.1As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 
11 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 

11.1 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope nº 2 – “Habilitação” do 

licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar. 

11.2 - Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas em cartório competente ou 

por servidor do município. 

11.3 - As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 

documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

11.3.1 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME e EPP será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente apresentar 

preço inferior ao menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.3.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 

fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira. 

11.3.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 02(dois) dias úteis inicialmente 

concedidos. 

11.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

11.4 - Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste Edital, será inabilitado, e 

a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de 

classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de uma proposta 

que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 

11.5 - A Pregoeira negociará diretamente com o proponente, para obtenção de melhor preço. 

 
12 - DA ADJUDICAÇÃO 

12.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame e terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação da 

nova proposta revisada. 
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12.1.1 - Fica a critério da administração a exigência das comprovações no atendimento dos requisitos 

mínimos exigidos em data e local a ser determinado. 

12.2 - Em caso de desatendimento às exigências de habilitação, a Pregoeira inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 

vencedora, ocasião em que o Pregoeira poderá negociar com o proponente, para que seja obtido o melhor 

preço. 

12.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira proclamará a vencedora, 

proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem imediata e motivadamente a 

intenção de interpor recurso, sob pena de decadência do direito por parte da licitante.  

12.4 - Constará na ata da Sessão à síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de 

que todas as demais Licitantes ficarão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre as razões do recurso 

no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 

imediata do processo, em secretaria. 

 
13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1-Declaradaavencedora,asdemaisproponentes presentespoderãomanifestarimediatae motivadamente a 

intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentaçãodasrazõesedeigualprazoparaascontrarrazões,contadosapartirdotérminodo 

prazoarecorrente,independentementede qualquercomunicado,sendo-lhesasseguradavistados autos. 

13.2-Afaltademanifestaçãoimediataemotivadadalicitanteimportaráemdecadênciadodireito 

derecursoeadjudicaçãodoobjetopelaPregoeiraàvencedora. 

13.3 – Oacolhimentodorecursoimportará nainvalidação apenasdosatosinsuscetíveis de aproveitamento. 

13.4-Qualquerrecursodeimpugnaçãocontraa decisãodaPregoeirateráefeitosuspensivo. 

13.5-Osrecursosdeverãoobservarosseguintesrequisitos: 

a)Seremdatilografados ou digitadosedevidamentefundamentados;  

b)Seremassinadosporrepresentantelegaldalicitante;  

c) os recursos serão na forma do item 3.7 deste edital. 

 
14 - DOS ENCARGOS 

14.1 - Incumbe à Contratante: 

14.1.1 - Conferir as especificações e receber o objeto deste edital; 

14.1.2 - Efetuar o pagamento à(s) licitante(s) vencedora(s), conforme Nota de Empenho; 

14.1.3 - Fiscalizar os serviços da licitante. 

14.2 - Incumbe à Licitante vencedora prestar os serviços, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em 

perfeitas condições técnicas. 

15 - DA EXECUÇÃO 

15.1 - A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas quantidades do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do contrato. 
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15.2 - A Prefeitura se reserva o direito desistir do objeto licitado, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

 
16 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

16.1 - O objeto do presente edital será fornecido pelo preço constante na proposta da(s) licitante(s) 

vencedora(s). 

16.2 - O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, conforme consta na minuta do contrato. 

 
17 - DAS PENALIDADES 

17.1 - Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem 

prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de 

até cinco anos. 

17.2 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no 

cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

17.2.1 - advertência; 

17.2.2 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da prestação do serviço, 

sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

17.2.3 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 

(dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso; 

17.2.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação parcialdo objeto sem prévia autorização formal da Contratante; 

d) não retirada do contrato para assinatura; 

e) descumprimento de cláusula contratual. 

17.3 -A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

17.4 - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Visconde do 

Rio Branco-MG no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser 

descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS 

18.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.39.00 – Ficha 071
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19.2 - O valor global estimado para esta contratação é de R$ 78.399,96 (setenta e oito mil, trezentos e 

noventa e nove reais e noventa e seis centavos), sendo 12(doze)meses de serviços, os quais poderão 

ser aditados por 60 (sessenta) meses de acordo com art. 57 da Lei Federal 8.666/93. 

 
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

20.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

20.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura. 

20.4 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

20.5 - É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

20.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 

desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante 

a realização da sessão pública de pregão. 

20.7 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da 

aquisição.   

20.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

20.9 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas 

de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

20.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da 

Comarca de Visconde do Rio Branco-MG. 

20.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos. 

20.12 - Não será permitida a terceirização dos serviços ofertados. 

20.13 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de 

consulta, por escrito, à Pregoeira na Prefeitura Municipal, até 05 (cinco) dias anteriores à data de abertura 

da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (32) 3551-8150 ou através do e-mail: 

licitacaopmvrb@gmail.com. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira. 

20.14 - Fazem parte integrante deste Edital: 

a) Anexo I - Termo de referência - Descrição do Objeto; 

b) Anexo II - Modelo de Credenciamento; 

c) Anexo III - Modelo de Declaração de que cumpre os requisitos de Habilitação; 
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d) Anexo IV - Modelo de Proposta; 

e) Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

f) Anexo VI - Modelo de Declaração que não emprega menor 

g) Anexo VII - Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital; 

h) Anexo VIII - Minuta de Contrato. 

i) Anexo IX – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

 

 

Visconde do Rio Branco, 21 de outubro de 2021. 

 

 

Flaviana Lima Teixeira 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 

Constitui objeto do presente pregão presencial a contratação de empresa especializada para Prestação de 

serviços de Consultoria na elaboração, estudos e gestão de convênios oriundos de recursos municipais, 

estaduais e com a união de forma continuada. Prestação de contas, cadastro e gerenciamento de 

convênios, por um período de 12 meses. 

 
2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
2.1. Prestação de serviços técnicos na gestão de recursos e convênios. 

 Acompanhamento nas plataformas do Governo Federal e Governo do Estado de programas 

em que o Município esteja apto a celebrar convênios. 

 Proposição, elaboração das propostas e formalização de convênios. 

 Captação de recursos. 

 Monitoramento de Propostas e Convênios junto as plataformas dos Governos Federal e 

Estadual. 

 Análises documentais, para orientação geral em todas as etapas da elaboração de Projetos. 

 Alimentação de diversos sistemas como: Plataforma + Brasil, Sigcon, Siga Funasa, FNS, entre 

outros. 

 Prestação de contas. 

 Orientação nas parcerias do município junto a ONGs e entidades municipais, seguindo as 

determinações do MIROSC. 

 Acompanhamento e Regularização do Cagec e Cauc. 

 Acompanhar o Prefeito em visitas a Secretarias de Estado e Ministérios. 

  

2.2. Os serviços serão prestados na sede do Município, no atendimento às demandas da Secretaria 

Municipal de Administração, com 4 (quatro) visitas semanais com, no mínimo 08 (oito) horas de 

duração.  

2.3. Os Serviços serão prestados por empreitada global, com todos os encargos inerentes por conta 

do contratado, incluindo transporte, alimentação e hospedagem. 

 

3 - Sobre Os Insumos Para Execução Do Projeto  

3.1. A CONTRATANTE se responsabilizará por:  

• Fornecer informações e documentos necessários à análise (em meio físico ou eletrônico);  

• Indicação e avaliação da legislação pertinente para o desenvolvimento do Projeto, bem como todo e 

qualquer suporte jurídico;  

• Indicar um Gestor para acompanhar, fiscalizar e validar o desenvolvimento do projeto;  

• Disponibilizar instalações físicas para acomodação dos serviços, destinadas ao uso pela equipe técnica de 

projeto, incluindo ramais telefônicos, para uso exclusivo a serviço do objeto da presente Licitação. Além 

disso, a CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, dentro de suas instalações, a infraestrutura para 
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execução dos trabalhos, entendida como: sala, mobiliário, rede de comunicações, incluindo acesso à 

Internet. O restante da infraestrutura que a CONTRATADA julgar necessário não será de responsabilidade 

da CONTRATANTE.  

3.2. A CONTRATADA se responsabilizará por:  

• Executar o projeto de acordo com o escopo apresentado no documento licitatório, realizando as atividades 

indicadas e provendo os serviços previstos;  

• Todas as despesas incorridas por sua equipe para o desenvolvimento do Projeto.  

 

4. DA MODALIDADE DE LICTAÇÃO E DO TIPO  

O certame deverá ser processado sob modalidade de Pregão Presencial, nos termos da Lei Federal 

10.520/2002, e aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 devendo se adotar o tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

nos termos abaixo fixados, uma vez que se trata de serviço comum, ou seja, pode-se definir completamente 

seu objeto com base nos serviços usuais de mercado e totalmente possível sua definição através do 

presente termo de referência. Desta forma, é possível se chegar à proposta mais vantajosa para a 

administração pública. 

 
5 - JUSTIFICATIVAS 

Os serviços prestados deverão dar suporte operacional aos diversos setores da administração municipal, no 

que se refere à Gestão de Convênios do Governo Federal e Estadual, disponibilizando não só a 

operacionalização como também a informação dos sistemas de convênios e congêneres, através de 

profissional treinado e com vasta experiência profissional, com o intuito de contribuir e melhor informar toda 

a equipe administrativa municipal. Formalizar diversas ações que possam facilitar todo o processo 

burocrático e trazer benefícios no resultado final dos processos em trâmite. 

 
6 – AVALIAÇÕES DE CUSTO 

A Secretaria Municipal de Agricultura administração realizou pesquisa de preços de mercado, junto a 

empresas do ramo, apurando-se o valor médio estimado no total de R$ 78.399,96 (Setenta e oito mil, 

trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). 

ITEM UNID. QUANT ESPECIFICAÇÃO 
VR. MENSAL 

VR. TOTAL 

01 Mensal 12 Prestação de serviços técnicos de 

consultoria na elaboração, estudos e 

gestão de convênios oriundos de 

recursos municipais, estaduais e com 

a união de forma continuada. 

Prestação de contas, cadastro e 

gerenciamento de convênios online 

por um período de 12 meses. 

R$ 6.533,33 R$ 78.399,96 

Valor Total...............................................................................  R$ 78.399,96 

 

7 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O critério de julgamento das propostas será o de Menor Preço Global. 
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8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta das Dotações Orçamentárias n°: 

02.004.000.04.122.0001.2.012.3.3.90.39.00Fonte de Recurso: 100

8.2 - As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias 

respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.  

 
9 – PRAZO DE EXECUÇÃO 

9.1 -O prazo de execução do contrato é de 12 (doze) meses, podendo a critério da Administração o 

contrato ser prorrogado, até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos da lei.  

 
10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1- A licitante contratada deverá apresentar a nota fiscal para a cobrança respectiva à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período 

de adimplemento da obrigação.  

10.2 - O pagamento será efetuado pela Contratanteem até 30 (trinta) dias, a contar da data de 

apresentação da nota fiscal e aceite do responsável pela Secretaria Requisitante.   

10.3 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, 

prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros. 

 
11 - METAS E ALCANCE 

11.1.A CONTRATADA deverá executar todos os serviços em conformidade com as especificações técnicas, 

condições, objetivos estabelecidos, prazos definidos e demais elementos informadores integrantes deste 

Termo de Referência. 

11.2.A execução dos serviços atinentes ao objeto da licitação implica no conhecimento da respectiva 

normatização consolidada, seja por edição de lei, seja pela doutrina predominante, ou ainda, pela 

jurisprudência firmada. 

 

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A fiscalização da contratação será exercida pelo Servidor João Paulo de Freitas Teixeira - Diretor de 

Prestação e Convênios, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, 

e de tudo dará ciência à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Execução Fiscal. 
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ANEXO II 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A empresa __________________________, CNPJ n.º ________________, com sede na 

____________________________, neste ato representada 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 Visconde do Rio Branco, praticar os atos necessários para representar a outorgante no 

Processo Administrativo Licitatório nº. 208/2021 - Pregão Presencial n.º 090/2021, 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. 

 

Local e data. 

 

_____________________________ 

Nome/assinatura 

 

 

1) Reconhecer firma do Representante Legal. 

2) Anexar cópia da Carteira de Identidade do procurador nomeado 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

 

(Local e data) 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

A/C Pregoeira  

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, neste ato 

representada por ________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na 

empresa), em atendimento ao disposto no Processo Administrativo Licitatório nº. 208/2021 – Pregão 

Presencial nº 090/2021, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem impedimentos à 

habilitação da mesma na presente licitação, encontrando-se, pois, em condições de cumprir todas as 

exigências do instrumento convocatório e da legislação. 

 

Atenciosamente. 

 

Data e local 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE À PREGOEIRA, PELO INTERESSADO 

OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO, JUNTO AO 

CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao 

Município de Visconde do Rio Branco 

A/C Pregoeira 

(Local e data) 

Referência: Pregão Presencial 090/2021 

 

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº ________, neste ato representada por _________ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 

Presencial em epígrafe, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do 

seu conteúdo, se propõe a executar os serviços objeto desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas 

condições a seguir: 

1 - O objeto desta proposta é a contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de 

Consultoria na elaboração, estudos e gestão de convênios oriundos de recursos municipais, 

estaduais e com a união de forma continuada. Prestação de contas, cadastro e gerenciamento de 

convênios, por um período de 12 meses. 

ITEM UNID. QUANT ESPECIFICAÇÃO 
VR. MENSAL 

VR. TOTAL 

01 Mensal 12 Prestação de serviços técnicos de 

consultoria na elaboração, estudos e 

gestão de convênios oriundos de 

recursos municipais, estaduais e com 

a união de forma continuada. 

Prestação de contas, cadastro e 

gerenciamento de convênios online 

por um período de 12 meses. 

R$ 6.533,33 R$ 78.399,96 

Valor Total...............................................................................  R$ 78.399,96 

 

Prestação de serviços técnicos na gestão de recursos e convênios. 

 Acompanhamento nas plataformas do Governo Federal e Governo do Estado de programas 

em que o Município esteja apto a celebrar convênios. 

 Proposição, elaboração das propostas e formalização de convênios. 

 Captação de recursos. 

 Monitoramento de Propostas e Convênios junto as plataformas dos Governos Federal e 

Estadual. 

 Análises documentais, para orientação geral em todas as etapas da elaboração de Projetos. 

 Alimentação de diversos sistemas como: Plataforma + Brasil, Sigcon, Siga Funasa, FNS, entre 

outros. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 Prestação de contas. 

 Orientação nas parcerias do município junto a ONGs e entidades municipais, seguindo as 

determinações do MIROSC. 

 Acompanhamento e Regularização do Cagec e Cauc. 

 Acompanhar o Prefeito em visitas a Secretarias de Estado e Ministérios. 

  

Os serviços serão prestados na sede do Município, no atendimento às demandas da Secretaria 

Municipal de Administração, com 4 (quatro) visitas semanais com, no mínimo 08 (oito) horas de 

duração.  

Os Serviços serão prestados por empreitada global, com todos os encargos inerentes por conta do 

contratado, incluindo transporte, alimentação e hospedagem. 

 

OBSERVAÇÃO:  

1. Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): R$________ (_______________).  (no 

preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos 

os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem 

como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de 

acréscimos a qualquer título.) 

2. A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura, 

observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93. 

4. A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que envolvem 

os serviços licitados. 

5. A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para os 

serviços que integram esta proposta. 

6. Os dados da empresa são os seguintes: 

Nome da Empresa 

 

CNPJ Razão Social Insc. Estadual Registro 

   (  ) Cartório (  ) Junta Comercial 

Data do Registro N. do Registro Objeto Social 

   

Endereço completo: 

 

Fone: Fax Cel E-mail 

    

Dados Bancários 

C/C: Ag.: Banco: 

Cadastro de Pessoa Física para Assinatura do Contrato 

(   ) Representante legal da empresa acima        Data de início da representação: __/__/____ 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

(   ) Cadastro de Pessoa Física Simples (para contratação direta com a Administração) 

Nome CPF 

PIS/PASEP/NIT CI N. Órgão Exp. Data 

   

Endereço completo: 

Fone: Fax Cel E-mail 

    

As empresas participantes deverão preencher todos os dados do cadastro, tanto os solicitados nos 

campos "PESSOA JURÍDICA" assim como nos campos "PESSOA FÍSICA", sendo este último preenchido 

com os dados do representante "legal" da empresa, que irá assinar o Contrato, dar quitações em 

pagamentos e etc. Nos casos em que haja a obrigação da participação de mais de um sócio nos atos 

acima descritos, a empresa deverá preencher quantas fichas forem necessárias com os dados dos sócios 

que assinarem pela empresa. 

 

OBS: A empresa declara vencedora terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentação da 

proposta revisada. 

 

De acordo com a legislação em vigor, eu, __________, CPF/MF nº _______, declaro estar ciente da 

responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro. 

 

 

_______, ____ de ______________ de _______. 

 

_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

____________________________________________,CNPJ__________________________, sediada 

________________________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº  090/2021, DECLARA expressamente que: até a 

presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que 

determina o Edital. 

 

 

____________________ , _____ de _______ de __________. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

(Local e data) 

 

Ao 

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

A/C Pregoeira  

 

Referência: Pregão Presencial 090/2021 

 

Prezado Senhor, 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato 

representada por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na 

empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão Presencial nº 090/2021 e no inciso V do art. 27 

da Lei Federal n.º 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Nome 

Representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

____________________________________________,CNPJ_____________________________, sediada 

________________________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº 090/2021, DECLARA expressamente que concorda 

com todos os termos estabelecidos neste Edital, em cumprimento ao que determina o Edital; 

 

_______________________ , ______ de ___________ de 2021. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº _______/2021 

 

CONTRATOQUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E 

_________________________.  

 

O MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à 

Praça 28 de Setembro, s/n°, Centro, nesta cidade, portador do CNPJ 18.137.927/0001-33, representada 

neste ato pelo Prefeito Municipal e, Exmo. Sr Luiz Fábio Antonucci Filho, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o(a) 

________________________, com sede na ______________________ n° ___, Bairro ______ no município 

de ________________________ - __, CNPJ/CPF n° _____________________, neste ato representado 

pelo(a) Sr(a). _____________________, CPF n° _____________________, residente e domiciliado no 

município de ___________________ - __, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem 

firmar o presente contrato, com fundamento no Pregão Presencial n° 090/2021, Processo n° 208/2021, 

que se regerá pelas normas da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, 

Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e do instrumento convocatório, aplicando-se a este 

instrumento suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de Consultoria na elaboração, estudos e 

gestão de convênios oriundos de recursos municipais, estaduais e com a união de forma continuada. 

Prestação de contas, cadastro e gerenciamento de convênios, por um período de 12 meses. 

ITEM UNID. QUANT ESPECIFICAÇÃO 
VR. 

MENSAL 
VR. TOTAL 

01 Mensal 12    

Valor Total...............................................................................  

 

Prestação de serviços técnicos na gestão de recursos e convênios. 

 Acompanhamento nas plataformas do Governo Federal e Governo do Estado de programas 

em que o Município esteja apto a celebrar convênios. 

 Proposição, elaboração das propostas e formalização de convênios. 

 Captação de recursos. 

 Monitoramento de Propostas e Convênios junto as plataformas dos Governos Federal e 

Estadual. 

 Análises documentais, para orientação geral em todas as etapas da elaboração de Projetos. 

 Alimentação de diversos sistemas como: Plataforma + Brasil, Sigcon, Siga Funasa, FNS, entre 

outros. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 Prestação de contas. 

 Orientação nas parcerias do município junto a ONGs e entidades municipais, seguindo as 

determinações do MIROSC. 

 Acompanhamento e Regularização do Cagec e Cauc. 

 Acompanhar o Prefeito em visitas a Secretarias de Estado e Ministérios. 

  

Os serviços serão prestados na sede do Município, no atendimento às demandas da Secretaria 

Municipal de Administração, com 4 (quatro) visitas semanais com, no mínimo 08 (oito) horas de 

duração.  

Os Serviços serão prestados por empreitada global, com todos os encargos inerentes por conta do 

contratado, incluindo transporte, alimentação e hospedagem. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

2.1 - O CONTRATADO executará os serviços aludidos na Cláusula Primeira, na sede da 

CONTRATANTE, nos moldes do Termo de Referência e proposta que incorporam ao presente termo 

independente de sua transcrição. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1 - A presente contratação está sendo feita com base nas Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93. 

3.2 - O presente Contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão 

pelas disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelas 

condições deste contrato e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA OBRIGAÇÃO: 

4.1 - São de exclusiva obrigação da CONTRATADA: 

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e com estrita observância do instrumento 

convocatório, da Proposta de Preços e da legislação vigente; 

b) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação; 

c) Se obriga a manter durante toda a execução contratual, profissionais habilitados e capacitados à 

prestação dos tais serviços, observado o disposto no § 10, do artigo 30, da Lei 8.666/93; 

d) Se obriga a responder a todas as consultas efetuadas, desde que pertinentes às matérias objeto do 

presente contrato; 

e) A CONTRATADA se obriga a atender somente consultas formuladas pelas pessoas expressamente 

indicadas pela CONTRATANTE; 

 
4.2 - São de exclusiva obrigação da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar condições para a boa execução do serviço, fornecendo ao CONTRATADO os elementos 

necessários à execução dos mesmos, enviando dentro dos respectivos prazos todos os documentos 

solicitados pela CONTRATADA. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

b) Advertir, por escrito, a CONTRATADA quando o serviço não estiver sendo prestado de forma 

satisfatória. 

c) Cumprir com as determinações da contratada, atinentes aos procedimentos a serem adotados nos 

setores de Licitações e Compras; 

d) A fiscalização da execução do serviço, objeto deste contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1- A contratada deverá apresentar a nota fiscal para a cobrança respectiva à PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG até o 5º (quinto) dia útil posterior à data final do período de 

adimplemento da obrigação.  

5.2 - O pagamento será efetuado pela Contratanteem até 30 (trinta) dias, a contar da data de apresentação 

da nota fiscal e aceite do responsável pela Secretaria Requisitante.   

5.3 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, 

prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros. 

5.4 - A falta de quaisquer documentos supra citados, acarretará o atraso no processamento do crédito, até 

que a entrega da documentação seja regularizada, sendo que, neste caso, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a regularização, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS: 

6.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  

02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.39.00 – Ficha 071

6.2-As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias 

respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES: 

7.1 - O descumprimento das obrigações no presente contrato, ou a ocorrência de qualquer dos motivos 

elencados no art. 78 da Lei nº 8666/93, será comunicado pela parte prejudicada à outra, por escrito, 

entregue diretamente ou por via postal, com aviso de recebimento, para que seja providenciada no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis à regularização. 

7.2 - A não regularização no prazo acima aludido ensejará, a critério da parte prejudicada, sem prejuízo de 

outras sanções, a rescisão do contrato. 

7.3 - Pela não execução dos serviços poderá ser aplicada ao CONTRATADO uma multa na ordem de 10% 

(Dez por cento) do valor do contrato. 

7.4 - A não execução total do Contrato, importará ao CONTRATADO a suspensão do direito de licitar e 

contratar com Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

7.5 - O(s) valor(es) pertinente à(s) multa(s) aplicada(s) será(ão) descontado(s) do(s) crédito(s) da 

CONTRATADO, ou da garantia por ela prestada, ou ainda, cobrado(s) judicialmente. 

7.6 - As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a 

critério do Prefeito, se entender as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, como relevantes. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

7.7 - Fica assegurado, em qualquer das hipóteses relacionadas nos itens acima, a CONTRATADO o direito 

de defesa e o contraditório. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO: 

8.1 - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo: 

a) Por interesse de qualquer uma das partes, com aviso prévio de, no mínimo de 30 (trinta) dias mediante 

comunicação formal. 

b) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do 

Contrato. 

c) Por descumprimento das cláusulas e condições contratuais, de acordo com as disposições contidas na 

cláusula anterior. 

8.2 - A não execução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 

anteriormente enunciadas, poderá ensejar a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 

enumerados no art. 78 da Lei Federal Nº 8666/93.  

 
CLÁUSULA NONA - PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO: 

9.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

9.2 - Por se tratar de serviços continuados, o prazo contratual poderá ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos até o limite permitido pela nova redação dada pela Lei 9.648 de 27 de maio de 1998 ao 

artigo 57, inciso II da Lei Federal 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO: 

10.1 - A CONTRATADA não poderá ceder totalmente este Contrato, sem prévia e expressa autorização do 

CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Visconde do Rio Branco/MG para dirimir questões relativas do 

presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, estando assim justos e contratados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma 

na presença de duas testemunhas. 

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, ____ de ____________ de 2021. 

 

Luiz Fábio Antonucci Filho 

Prefeito Municipal 

 

Representante Legal 

Empresa Contratada 

 

Testemunhas:1-_________________________________ 2-_________________________________ 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Processo nº. 208/2021 – Pregão Presencial nº. 090/2021 

 

 

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, por seu 

representante legal o Sr. (a) _______________________________, portador da cédula de identidade 

nº________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do 

disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que cumpre os 

requisitos estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido no 

Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. 

 

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos do §4º do Artigo 3º da 

Lei Complementar n.º 123/2006. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Local e Data 

 

Nome 

Nome e assinatura da Licitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 
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ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PROCESSO Nº PRC 208/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2021 

 

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ nº _________________, por seu 

representante legal o Sr. (a) _______________________________, portador da cédula de identidade 

nº_________________________ e do CPF nº _________________________, declara, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 090/2021 foi elaborada de maneira 

independente pela empresa ________________________________, e o conteúdo da proposta não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Presencial 090/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial 090/2021 não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 

090/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Presencial 090/2021 quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 090/2021 não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Presencial 090/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 090/2021 não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão 

licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

___________________________, ___ de _______________ de __________ 

 

 ______________________________ 

Representante legal da licitante 

 

OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE À PREGOEIRA, PELO INTERESSADO 

OU SEU REPRESENTANTE, FORA DO ENVELOPE, NA ABERTURA DA SESSÃO, JUNTO AO 

CREDENCIAMENTO. 

 


