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PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 225/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2021 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

1. O Município de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-

000, inscrito no CNPJ sob o n. 18.137.927/0001-33, por intermédio da Pregoeira e da Equipe de 

Apoio, torna pública a realização do Processo Licitatório nº 225/2021, na modalidade Pregão 

Presencial nº 097/2021, destinado a selecionar empresa(s) especializada(s) no ramo para 

Montagem, locação e retirada de estrutura natalina do Município, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

 

2. Órgão requisitante: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

 

3. O pregão presencial será regido pela Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto 

Municipal 022/2003, Decreto Municipal n. 137, de 04 de setembro de 2013 e Decreto Municipal nº 

153/2014 de 21 de outubro de 2014, aplicando-se supletivamente as disposições da Lei Federal 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, e demais normas atinentes à matéria, bem como pelas 

condições estabelecidas no presente edital. 

 

4. A abertura dos envelopes e a sessão de lances ocorrerão em sessão pública na sala de reuniões 

da Prefeitura Municipal, localizada na Praça 28 de Setembro, 317, Centro, Visconde do Rio Branco, 

MG, CEP 36.520-000, no dia 22/11/2021, às 14:00 horas. Se não houver expediente ou ocorrer fato 

superveniente que impeça a realização da sessão na data prevista, fica a mesma adiada para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, desde que 

não haja comunicação em contrário. 

 

5. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, servidora Flaviana Lima Teixeira, e a Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 001, de 

04 de janeiro de 2021. 

 

6. Cópia do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração, 

Departamento de Licitações e Contratos, Praça 28 de Setembro, 317, Visconde do Rio Branco, MG, 

CEP 36.520-000, e também no site da Prefeitura www.viscondedoriobranco.gov.br. Informações ou 

pedidos de esclarecimento: através do telefone (32) 3551-8150. 

 

http://www.viscondedoriobranco.gov.br/
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7. O valor previsto para a despesa é de até R$ 74.699,99 (Setenta e quatro mil, seiscentos e noventa 

e nove reais e noventa e nove centavos) à conta das seguintes dotações orçamentárias:  

 

00749 02.010.001 13 122 0001 2.220 3.3.90.30.00            

 

8. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: Anexo I – 

Termo de Referência; Anexo II – Modelo de Credenciamento; Anexo III – Modelo Declaração que 

não emprega menor; Anexo IV – Modelo Apresentação de Proposta; Anexo V - Declaração 

Quanto a Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação; Anexo VI – Minuta do Contrato; Anexo VII 

– Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, Anexo VIII - Modelo de Declaração 

de Elaboração Independente da proposta. 

 

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 05 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

Flaviana Lima Teixeira 

Pregoeira Oficial 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 225/2021  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2021 

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a selecionar empresa(s) especializada(s) no ramo para 

Montagem, locação e retirada de estrutura natalina do Município, conforme especificações 

contidas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.  

1.2. Não será aceita entrega parcelada dos produtos descritos na Ordem de Fornecimento. Caso 

isso ocorra, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a entrega total, não acarretando qualquer 

ônus para a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. A Prefeitura ficará isenta de qualquer 

responsabilidade se a entrega dos produtos for realizada sem a Ordem de Compras para a devida 

conferência. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO 

2.1 – Os produtos deverão ser Montados em até 02 (dois) dias, no local estipulados pela Prefeitura 

Municipal, de acordo com as condições solicitadas pela Secretaria Municipal Requisitante, através 

da Ordem de Fornecimento, e de acordo com as especificações de cada item. 

2.2 – O licitante vencedor, só poderá iniciar desmontagem e fazer retirada dos itens locados a partir 

do dia 06/01/2022. 

2.3 – No recebimento dos produtos, serão observadas as disposições contidas nos art. 73 a 75 da LF 

8.666/93 e suas alterações, além das normas e condições constantes deste Edital e seus anexos. 

2.4 - Não será aceito entrega parcelada dos produtos descritos na Ordem de Fornecimento, caso 

isso ocorra, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a entrega total, não acarretando qualquer 

ônus para a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 

 

3. CONSULTAS AO EDITAL E ESCLARECIMENTOS  

3.1. Cópia do edital estará à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração, 

Departamento de Licitações e Contratos, Praça 28 de Setembro, 317, Visconde do Rio Branco, MG, 

CEP 36.520-000, e também no site da Prefeitura (www.viscondedoriobranco.gov.br). Informações 

ou pedidos de esclarecimento: através do telefone (32) 3551-8150. 

3.2. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet e 

tiverem interesse em participar do certame, se obrigam a acompanhar as publicações referentes 

ao processo no sítio acima descrito e publicações em jornais Quando for o caso, com vista a 

possíveis alterações e avisos. 
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3.3. Os pedidos de esclarecimentos poderão ser feitos através do endereço eletrônico 

licitacaopmvrb@gmail.com; ou através do telefone (32) 3551-8150, em um prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, antes da data prevista para a entrega dos envelopes. 

3.4. Os esclarecimentos serão feitos através de mensagem acessível a todos os interessados.  

3.5. Serão disponibilizadas além das respostas, outras informações que a Pregoeira julgar 

importantes, razão para que os interessados consultem o sítio com frequência. 

3.6. As respostas da Pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail 

ou disponibilizadas no site www.viscondedoriobranco.mg.gov.br no campo próprio correspondente 

a este edital, ficando acessíveis a todos os interessados. 

3.7. No campo próprio serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que a 

Pregoeira julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com 

frequência. 

3.8. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e 

por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser 

enviada à Diretoria de Compras e Licitações, Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, 

MG, CEP 36.520-000, a qual deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

auxiliado pelo setor técnico competente. 

3.9. O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 

endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pela Pregoeira, e que, por 

isso, sejam intempestivas. 

3.10. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 

3.11. A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar da licitação exclusivamente microempresas e empresas de pequeno porte 

do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às condições de habilitação estabelecidas 

neste edital. 

4.2. Não serão admitidos interessados que se enquadrem nas situações a seguir: 

a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

b) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

c) Estejam sob regime de falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

d) Todos aqueles casos proibidos pela legislação vigente; 

e) Possuam proprietário titular de mandato eletivo ou ocupante de cargo no Município; 

f) Estejam descumprindo o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 

pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.  
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5. 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 (Modelo - Anexo II); 

III – Contrato social ou outro instrumento equivalente de constituição da empresa. 

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 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, e deverá ocorrer Quando do 

credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. 

5.6 - 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. 

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

5.8 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

 

6. ENTREGA DOS ENVELOPES 

6.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão ser entregues no Setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, Praça 28 de Setembro, 317, Centro, 

Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000, com os seguintes dizeres: 

Departamento de Licitação e Contratos – A/C PREGOEIRA 
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Edifício Sede da Prefeitura 

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

DATA E HORÁRIO: 22/11/2021 –14:00 horas. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2021 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2021 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: 

6.3 A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, não se responsabilizará por envelopes de 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação”, remetidos via postal que não sejam 

entregues no local, data e horário definido neste edital. 

6.4 O licitante deverá entregar juntamente com os envelopes de proposta de preços e habilitação, 

mas de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes mencionados no item 6.1, a 

declaração (Anexo V) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 

4º, VII, da Lei n. º 10.520/2002. 

6.5 A não apresentação da declaração prevista no item acima implicará na desclassificação 

imediata do licitante. 

 

7. PROPOSTA DE PREÇO 

7.1. A proposta comercial contida no envelope nº 01 deste edital, deverá especificar 

detalhadamente o objeto licitado, de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos 

de forma clara, obedecendo às normas específicas, não se admitindo propostas alternativas, 

atendendo aos seguintes requisitos: 

a) Estar datilografada, manuscrita (letra legível) ou impressa por processo eletrônico, em papel 

timbrado ou com o carimbo do CNPJ da(s) licitante(s), redigida em língua portuguesa, em 

linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última 

folha e rubricada as demais; 

b) Indicar a razão social da(s) licitante(s), o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, 

o número do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver, bem como o número de sua conta 

corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber os seus créditos; 
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c) Mencionar o número do Edital do Pregão, do Processo Licitatório e do Registro de Preços; 

d) Indicar o valor de cada item, especificação clara e completa do objeto licitado, inclusive 

marca, sem conter alternativas de percentual ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado; 

e) Mencionar o prazo de validade da proposta que deverá ser de 60 (sessenta) dias, cujo 

prazo de entrega será imediata, após o recebimento de cada Ordem de Fornecimento. 

f) Indicar o nome e a qualificação do preposto autorizado a firmar a ata de registro de preços 

e os eventuais contratos, ou seja, nome completo, endereço, CPF, carteira de identidade, estado 

civil, nacionalidade e profissão, informando ainda qual o instrumento que lhe outorga poderes para 

firmar os referidos documentos (Contrato Social ou Procuração); 

g) Incluir, nos valores propostos, as obrigações e encargos que possam recair sobre o objeto 

licitado, inclusive na forma de entrega CIF, não sendo aceita qualquer outra reivindicação 

posterior; 

h) Considerar todos os detalhes de especificação, características, inerentes à especificação 

do edital. 

i) Constar demais informações que possam contribuir com clareza para o devido julgamento, 

de acordo com as condições do edital. 

7.2. A(s) licitante(s) somente poderá(ão) retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao 

Pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeira.  

7.3. O valor proposto será de exclusiva responsabilidade da(s) licitante(s), não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

8. SESSÃO DO PREGÃO 

8.1 ABERTURA DA SESSÃO 

8.1.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, a Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais 

aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 

Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 

credenciados. 

8.2 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
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8.2.1 Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, a Pregoeira verificará a conformidade destas 

com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a todas as especificações e 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas 

aquelas que estiverem em desacordo. 

8.2.2 Dentre as propostas aceitas, a Pregoeira classificará em primeiro lugar a proposta de menor 

preço (conforme expresso no Anexo I) e as demais que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem 

dos lances verbais. 

8.2.3 Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 

anterior, a Pregoeira 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 apresentadas. 

8.3 LANCES VERBAIS 

8.3.1 Aos licitantes classificados na forma do item 8.2, será dada a oportunidade para nova 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do 

autor da proposta classificada de maior preço e os demais. 

8.3.2 Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

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

8.3.3 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço. 

8.3.4 A etapa de lances será considerada encerrada Quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

8.3.5 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado.  

8.3.6 A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço.  

8.3.7 Após a negociação, se houver,a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço.  

8.3.8 Não será permitido o uso de aparelhos telefônicos e similares durante os lances verbais, 

devendo os representantes credenciados estarem aptos aos lances. Porém, para negociação final, 

o representante da empresa que estiver com o menor valor poderá contatar com a empresa, para 

sua última proposta. 

8.3.9. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais 

bem classificada. (§ 2°, art. 44, Lei Complementar 123/2006). 
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8.3.10. Para fins de desempate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

II - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo previsto no item 8.4.7 será realizado sorteio entre elas 

para identificar aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

8.3.11. Encerrada a fase de lances a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira 

classificada, quanto ao objeto definido neste edital e seus anexos e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

8.3.12. O critério de julgamento será o de menor preço global. 

8.3.13. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo que a adjudicação do objeto definido neste edital efetuada por lote/item. 

8.3.14. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato 

convocatório, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a 

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

vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital. 

8.3.15. Nesta fase será assegurado aos licitantes o direito de manifestar-se em relação à 

interposição de recursos. 

8.3.16. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

edital e seus anexos, a proposta será desclassificada; 

8.3.17. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica, prevalecerão as da proposta; 

8.3.18. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus 

anexos. 

8.3.19. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e, não havendo lances, o desempate se 

fará por sorteio; 

8.3.20. A Pregoeira, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 

necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 

solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 

8.4. Será desclassificada a proposta que: 

a) não se refira à integralidade do objeto; 

b) não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência; 

c) apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; 
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ou superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, 

§ 3º e art. 48, II da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8.4.1. Se a Pregoeira entender que o preço é inexeqüível, fixará prazo para que o licitante 

demonstre a exeqüibilidade de seu preço por meio de planilha de custos ou outros documentos. 

8.4.2. Não havendo a comprovação da exeqüibilidade do preço a proposta será desclassificada, 

sujeitando-se o licitante às sanções legais. 

8.4.3. Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta Comercial poderão ser 

corrigidos pela Equipe de Apoio. 

8.5. Será corrigido o valor do percentual de desconto ou do preço total da proposta, conforme a 

divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total da proposta menor ou igual ao 

valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com a Pregoeira, após 

diligência e mediante expressa anuência do licitante. Após anuência do licitante, a correção será 

consignada em ata de julgamento. 

8.6. Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal, 

se apresentados. 

 

8.7 FASE DE HABILITAÇÃO 

8.7.1 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação do respectivo proponente.  

8.7.2 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão 

ser sanadas, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  

a) substituição e apresentação de documentos, ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

8.7.3 A verificação será certificada pela Pregoeira, sendo anexados aos autos mesmo os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico. 

8.7.4 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  

8.7.5 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a 

Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarada vencedora.  

8.7.6 Conhecida a vencedora, a Pregoeira consultará as demais classificadas se aceitam fornecer 

ao preço daquela, mantidas as Quantidades ofertadas.  
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8.7.7 Em seguida, abrirá os envelopes nº 02 das licitantes que aceitaram e decidirá sobre as 

respectivas habilitações. As habilitadas serão incluídas na ata de registro de preços, observada a 

ordem de classificação.  

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1 A licitante deverá apresentar dentro do Envelope n° 02 – devidamente lacrado: 

- Para empresas previamente cadastradas no Município: 

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC) – dentro do seu prazo de validade, emitido pela 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco /MG, nos termos do art. 27 ao 31 da Lei Federal nº 

8.666/93. Os documentos que estiverem com data de validade vencida no CRC, deverão ser 

anexados à documentação;  

b) Declaração em papel timbrado da proponente ou com carimbo do CNPJ, assinada por 

quem de direito, conforme modelo a seguir, em atendimento a dispositivo da Constituição Federal: 

TIMBRE OU CARIMBO CNPJ  

 DECLARAÇÃO 

 ----------------------, CNPJ nº --------------, sediada no endereço ---------------, DECLARA, 

sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de trabalho, nenhum funcionário com as 

seguintes características: 

a) ter menos de 18(dezoito) anos de idade, e exercer atividades noturnas, perigosas ou 

insalubres; 

b) ter menos de 14 (quatorze) anos de idade,e exercer qualquer atividade em nossa 

empresa; 

Ressalva: emprega menor,a partir de 14 anos na condição de aprendiz (  ) sim  (  ) não. 

 ----------------------, -------de --------------------- de 20-----

 _____________________________________ 

 (identificação e assinatura do declarante) 

 

OBS: Os documentos constantes do CRC (Certificado de Registro Cadastral) que estiverem com a 

validade vencida, deverão ser apresentados juntamente com as demais documentações de 

habilitação com seus respectivos prazos de validade atualizados, dentro do Envelope 02.  

9.2 - Para empresas ainda não cadastradas no município: 

Fotocópias autenticadas em cartório ou por servidor da administração, mediante apresentação 

dos originais, dos seguintes documentos: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA (Lei 8.666/93, art. 28) 

9.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

9.2.2 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – Cartão CNPJ 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Lei 8.666/93, art. 29) 
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9.2.3 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; 

9.2.4 Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação. 

9.2.5 Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal do licitante: Certidão Negativa de Débito 

ou equivalente. 

9.2.6 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito ou 

equivalente; 

9.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

TRABALHO DE MENORES (Lei 8.666/93, art. 27, V) 

9.2.8 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. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

9.2.9 Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

CAPACIDADE TÉCNICA 

9.2.10 Comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto da presente licitação, compatível 

com as características descritas no item 1, através de atestado(s) de capacidade técnica, 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. Os atestados/certidões deverão ser 

apresentados em papel timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por 

autoridade ou representantes de quem os expediu. 

 

9.3 Em nenhuma hipótese será admitida entrega posterior de qualquer dos documentos exigidos, 

ressalvados o direito da Comissão em exigir esclarecimentos ou fazer as diligências que julgar 

necessárias sobre os documentos apresentados. 

9.4 É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada, em envelope próprio, de 

todos os documentos necessários à habilitação, bem como o atendimento de esclarecimentos 

posteriores solicitados pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de ser inabilitada. 
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9.5 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

9.6 A Pregoeira e a equipe de apoio poderão efetuar consulta dos documentos extraídos pela 

internet, junto aos sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação.  

9.7 Os documentos exigidos neste instrumento poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos 

extraídos pela internet, com vigência plena até a data fixada para sua apresentação.  

9.8 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais 

sejam apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação.  

9.9 Os documentos acima mencionados, não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

9.10 Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor ou 

pelo edital, deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de sua apresentação.  

9.11 A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 

com o previsto neste edital, inabilitará o proponente, sendo aplicado o disposto contido neste 

edital. 

9.12 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 

ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

 

10. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

10.1 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, as empresas deverão apresentar: 

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 VIII;  

b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do respectivo estado; 

10.1.1 Os documentos elencados nas alíneas a e b do item anterior deverão ser apresentados 

juntamente com os documentos de credenciamento, fora dos envelopes. 

10.2 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

10.2.1 As 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. 
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10.2.2 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

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

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

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

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

10.2.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 

8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

11. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS  

11.1 Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão ou licitante, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas a 

Pregoeira da Prefeitura de Visconde do Rio Branco. 

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

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

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

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

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

11.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados 

para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

11.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito 

de recurso. 

11.5 A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes, via correio 

eletrônico e/ou será divulgado mediante publicação no site oficial deste órgão. 

11.6 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

111.7 Os recursos e respectivas impugnações cabíveis deverão obedecer aos seguintes requisitos, 

sob pena de não serem conhecidos: 

a) ser dirigido ao Sr. Prefeito Municipal, aos cuidados da Pregoeira, no prazo de 3 (três) dias, 

conforme estabelecido no item 11.2 acima; 

b) ser dirigido ao Prefeito Municipal, nos casos de anulação ou revogação, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666/93;  
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c) ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo 

razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal 

ou credenciado do licitante, devidamente comprovado; 

d) ser protocolizado na Diretoria de Licitação da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco; 

11.8 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal, 

e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal; 

11.9 A Prefeitura de Visconde do Rio Branco não se responsabilizará por memoriais de recursos e 

impugnações endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos das 

citadas neste instrumento, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

 

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1 Inexistindo manifestação recursal a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

12.2 Impetrado o recurso, após decisão, a Pregoeira divulgará a decisão, competindo à 

autoridade adjudicar o objeto ao licitante vencedor e homologar o procedimento licitatório.  

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO  

13.1 A dotação orçamentária destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada 

no processo sob as rubricas: 

 

00749 02.010.001 13 122 0001 2.220 3.3.90.30.00            

 

13.2 Os preços cotados para a execução do objeto deste edital, deverão ser aqueles praticados 

no mercado nacional, expressos em moeda corrente do país. 

13.3 A contratante se reserva no direito de, periodicamente, fazer pesquisa de mercado para 

verificar se o preço do serviço está compatível com o preço praticado no mercado. 

13.4 O faturamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, juntando-se todas as autorizações de 

serviço. As notas fiscais com as autorizações deverão ser apresentadas à Secretaria Municipal 

Requisitante, cujo responsável conferirá, dará o aceite nas mesmas e enviará para o setor 

competente que providenciará o pagamento. 

13.5 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir da reapresentação, desde que regularizados.  

13.7 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enQuanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito a reajustamento de preços.  

 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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14.1 A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 

Contratante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o 

descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela 

Contratante: 

14.1.1 Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

14.1.2 Multas; 

14.1.3 Rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a Contratada ao pagamento de indenização 

Contratante por perdas e danos; 

14.1.4 Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, pelo período de até (05) cinco anos.  

14.1.5 Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

14.2 A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por 

dia de atraso na prestação dos serviços.  

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

valor do Contrato. 

14.4 As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a Contratada, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

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

poderá ser também aplicada aqueles que: 

14.5.1 Retardarem a execução do pregão; 

14.5.2 Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

14.5.3 Fizerem declaram falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1 Constituem anexos indispensáveis deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 

integrante:  

Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Modelo de Credenciamento; Anexo III – Modelo 

Declaração que não emprega menor; Anexo IV – Modelo Apresentação de Proposta; Anexo V - 

Declaração Quanto a Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação; Anexo VI – Minuta do 

Contrato; Anexo VII – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, Anexo VIII – 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente da proposta. 

15.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 
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ou inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, 

civis e penais cabíveis. 

15.3 Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e 

se omita em outro será considerado especificado e válido.  

15.4 A Pregoeira, no estrito interesse da Administração Municipal de Visconde do Rio Branco, 

poderá adotar medidas saneadoras durante a realização do certame e, em especial na Sessão do 

Pregão, e relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde 

que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível 

a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93;  

15.4.1 Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados em 

original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 

pela Pregoeira ou Equipe de Apoio.  

15.4.2 O não cumprimento da diligência no prazo determinado poderá ensejar a inabilitação do 

licitante ou a desclassificação da proposta.  

15.5 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação 

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

15.5.1 A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e 

condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 

disciplinam a matéria.  

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

Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

15.7 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

15.8 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o objeto da licitação. 

15.9 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Sr. Prefeito 

de Visconde do Rio Branco revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento 

dos participantes da licitação.  

15.10 A Prefeitura de Visconde do Rio Branco poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura.  

15.11 Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco reserva-se o 

direito de alterar QUANT.TIDADEitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários 

ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal nº.8.666/93. 
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15.12 As decisões referentes ao certame serão publicadas no órgão de imprensa oficial, conforme 

o caso, e no sítio www.viscondedoriobranco.mg.gov.br, e comunicadas através de ofícios ou e-

mail a todos os licitantes. 

15.13 Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou 

apresentação de documentos relativos a esta licitação.  

15.14 Fica eleito o foro da Comarca de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, para 

solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação.  

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 05 de novembro de 2021. 

 

 

 

Flaviana Lima Teieira 

Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PROCESSO Nº  225/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2021 

 

1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA 

1.1 – A presente licitação tem por objeto a selecionar empresa(s) especializada(s) no ramo, para 

para Montagem, locação e retirada de estrutura natalina do Município, conforme 

especificações abaixo: 

1.2 Justifica – se o seguinte Pregão, a  aquisição de materiais devido às festividades natalinas, que 

traz consigo a fraternidade, bem como aumento da economia local, além da maior 

circulaçãoda população local e circunvizinha, impulsionando também a tradição cultural e 

turística, proporcionando cada vez mais uma cultura, um lazer e um turismo de qualidade. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VR UNIT. VR TOTAL 

1 Fabrica de brinquedos do Papai Noel a ser montada no coreto, no seu 

interior poltrona do Papai Noel vermelha, carpete no chão cobrindo a 

área central do coreto até o final da escada, corrimão da escada 

decorado com veludo vermelho e verde. Decoração da fábrica de 

brinquedos com caixas de presentes empilhadas em diferentes tamanhos 

e trenzinho sobre trilho decorativo contornando o interior do coreto. 

Iluminação cênica no interior para funcionamento a noite. Faixas de 

veludo descendo do ponto central do teto até as colunas em formato de 

cortinado cônico. 1200 metros de mangueira de led na cobertura externa 

do coreto. 

Serv 01 

 

11.750,00 

 

11.750,00 

2 Árvores Aramadas em diferentes tamanhos. 2 árvores nas medidas (Altura 

3,5 x 1,00 largura) a serem montadas em frente à igreja nas laterais das 

escadas, formato cônico com camada saliente, abertura de 1,0cm, 

produzida em estrutura de aço galvanizado, com tubo 100x100-80x80, 

60x60, 40x40, 20x20 ferros redondos 3/8 dividido em módulos de 50cm de 

altura, cobertas por 15 pisca-pisca de led de 10 metros cada um. Quatro 

trios de arvores em 3 tamanhos a serem montadas nos quatro canteiros ao 

redor do coreto sendo essas: 4 arvores nas medidas (altura 2,5 x 0,60 

largura)formato cônico com camada saliente abertura de 1,0cm, 

produzida em estrutura de aço galvanizado, com tubo 60x60, 50x50, 40x40, 

30x30 e 20x20 ferros redondos 3/8 dividido em módulos de 10cm de altura, 

cobertas por 8 piscas-pisca de led de 10 metros cada um. 04 arvores nas 

medidas (altura 1,5 x 0,60 largura) formato cônico com camada saliente 

abertura de 1,0cm, produzida em estrutura de aço galvanizado, com tubo 

40x40, 30x30 e 20x20 ferroz redondos 3/8 dividido em módulos de 10cm de 

altura, cobertas por 6 pisca-pisca de led de 10 metros cada um. 

Serv 01 

 

21.140,00 

 

21.140,00 

3 Locação, instalação, retirada de arvore natalina, medindo 10,00m de 

altura x 5,50m de diâmetro confecionada conforme o detalhamento 

abaixo: Estrutura de Q30 com mastro central com 8,00m de altura, 

confeccionado em alumínio na base, engastado no centro de uma base 

de redonda de 3,50m de q30, ela será responsável por receber estrela. O 

mastro central terá um suporte para fixação de cabos, deles sairão as 4 

Serv 01 

 

17.543,33 

 

17.543,33 
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linhas de cabo de aço de ¼ de polegada com alma de fibra e tensão de 

ruptura de 2.416kg por cabo, ligados a base circular para formar a arvore. 

Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal em PVC 

flexível extrusado de 13,00mm de diâmetro com 36 micro lâmpadas por 

metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador 

4 Locação de 7 portais de 3 metros de altura por 2,5 de largura x 0,30 de 

profundidade fabricados em tubo de metalon e cobertos por no mínimo 

30 pisca-pisca de led com 10 metros cada um enrolados por toda sua 

extensão. 

Serv 01 

 

14.600,00 

 

14.600,00 

5 Locação de 6 flamulas de veludo Feliz Natal frente e verso (2,00m altura x 

0,78m largura), produzida em tecido veludo vermelho 45% poliéster 55% 

algodão com lateral e letras em poliéster com aplicação El glitter, 

enchimento em polipropileno expandido e uma madeira para fazer a 

fixação da peça a serem distribuidas na avenida 

Serv 01 

 

9.666,66 

 

9.666,66 

 

VALOR TOTAL ................................................... 

 

R$ 74.699,99 
 

 

1.1.1 No preço proposto deverá estar incluído a entrega dos materiais nos locais determinados na 

Ordem de Fornecimento, conforme especificações contidas neste edital e de acordo com as 

normas ao objeto. 

 

2 – VALOR ESTIMADO 

2.1 - O valor total estimado para a esta licitação é de R$ R$ 74.699,99 (Setenta e quatro mil, 

seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). 

2.2 - O valor estimado será o valor máximo admitido pela Administração, de modo que serão 

desclassificadas todas as propostas cujo valor supere os valores estimados. 

 

3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1 – Os produtos deverão ser Montados em até 02 (dois) dias, no local estipulados pela Prefeitura 

Municipal, de acordo com as condições solicitadas pela Secretaria Municipal Requisitante, através 

da Ordem de Fornecimento, e de acordo com as especificações de cada item. 

3.2 – O licitante vencedor, só poderá iniciar desmontagem e fazer retirada dos itens locados a partir 

do dia 06/01/2022. 

3.3 – No recebimento dos produtos, serão observados as disposições contidas nos art. 73 a 75 da LF 

8.666/93 e suas alterações, além das normas e condições constantes deste Edital e seus anexos. 

3.4 - Não será aceito o atraso injustificado na entrega do objeto licitado; 

3.5 - No recebimento, serão observadas as condições contidas nos art. 73 a 75 da LF nº  8666/93 e 

suas alterações, além das normas e condições constantes deste Edital e seus anexos; 

3.6 - Não será aceito o fornecimento parcial constantes da Ordem de Fornecimento, e qualquer 

recebimento parcial que for aceito, não implicará em contagem de prazo para processamento do 

pagamento pelo fornecimento parcial.. 
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4. GESTÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A gestão, acompanhamento e fiscalização do contrato oriundo do presente processo 

licitatório ficarão a cargo do Sr. Júlio César dos Santos, delegado pela Secretaria Municipal de 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

 

5 - FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento, mediante a 

respectiva Nota Fiscal, com aceite da Unidade Requisitante. 

5.2 - Para o pagamento da Contratada, deverá ser comprovada a regularidade nos recolhimentos 

de INSS e do FGTS; 

5.3 - 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. 
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A (nome da empresa), CNPJ n.º ______, com sede na _______, neste ato representadapelo(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 Governo do 

Município de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, praticar os atos necessários para 

representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para 

licitações em geral), 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, para (se for o caso de apenas uma 

licitação. 

 

Local e data.  

 

_____________________________ 

Nome/assinatura 

 

 

1) Reconhecer firma(s) 

2) Anexar cópia da carteira de Identidade 
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ANEXO III 

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

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

A/C Comissão Permanente de Licitação  

 

Referência: Pregão nº 097/2021 

 

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 nº 097/2021 e no inciso V do art. 27 da Lei 8666/93, 

vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

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

 

Atenciosamente, 

 

 

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA  

(usar papel timbrado da empresa) 

À Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco - Minas Gerais 

 

1. 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 nº 097/2021, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno 

conhecimento do seu conteúdo, se propõe para Montagem, locação e retirada de estrutura 

natalina do Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) deste 

Edital, nas condições a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VR UNIT. VR TOTAL 

1 Fabrica de brinquedos do Papai Noel a ser montada no coreto, no seu 

interior poltrona do Papai Noel vermelha, carpete no chão cobrindo a 

área central do coreto até o final da escada, corrimão da escada 

decorado com veludo vermelho e verde. Decoração da fábrica de 

brinquedos com caixas de presentes empilhadas em diferentes tamanhos 

e trenzinho sobre trilho decorativo contornando o interior do coreto. 

Iluminação cênica no interior para funcionamento a noite. Faixas de 

veludo descendo do ponto central do teto até as colunas em formato de 

cortinado cônico. 1200 metros de mangueira de led na cobertura externa 

do coreto. 

Serv 01 

  

2 Árvores Aramadas em diferentes tamanhos. 2 árvores nas medidas (Altura 

3,5 x 1,00 largura) a serem montadas em frente à igreja nas laterais das 

escadas, formato cônico com camada saliente, abertura de 1,0cm, 

produzida em estrutura de aço galvanizado, com tubo 100x100-80x80, 

60x60, 40x40, 20x20 ferros redondos 3/8 dividido em módulos de 50cm de 

altura, cobertas por 15 pisca-pisca de led de 10 metros cada um. Quatro 

trios de arvores em 3 tamanhos a serem montadas nos quatro canteiros ao 

redor do coreto sendo essas: 4 arvores nas medidas (altura 2,5 x 0,60 

largura)formato cônico com camada saliente abertura de 1,0cm, 

produzida em estrutura de aço galvanizado, com tubo 60x60, 50x50, 40x40, 

30x30 e 20x20 ferros redondos 3/8 dividido em módulos de 10cm de altura, 

cobertas por 8 piscas-pisca de led de 10 metros cada um. 04 arvores nas 

medidas (altura 1,5 x 0,60 largura) formato cônico com camada saliente 

abertura de 1,0cm, produzida em estrutura de aço galvanizado, com tubo 

40x40, 30x30 e 20x20 ferroz redondos 3/8 dividido em módulos de 10cm de 

altura, cobertas por 6 pisca-pisca de led de 10 metros cada um. 

Serv 01 

  

3 Locação, instalação, retirada de arvore natalina, medindo 10,00m de 

altura x 5,50m de diâmetro confecionada conforme o detalhamento 

abaixo: Estrutura de Q30 com mastro central com 8,00m de altura, 

confeccionado em alumínio na base, engastado no centro de uma base 

de redonda de 3,50m de q30, ela será responsável por receber estrela. O 

mastro central terá um suporte para fixação de cabos, deles sairão as 4 

linhas de cabo de aço de ¼ de polegada com alma de fibra e tensão de 

ruptura de 2.416kg por cabo, ligados a base circular para formar a arvore. 

Aplicação de mangueira luminosa incandescente na cor cristal em PVC 

Serv 01 
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flexível extrusado de 13,00mm de diâmetro com 36 micro lâmpadas por 

metro na tensão de 220v com a utilização do alimentador 

4 Locação de 7 portais de 3 metros de altura por 2,5 de largura x 0,30 de 

profundidade fabricados em tubo de metalon e cobertos por no mínimo 

30 pisca-pisca de led com 10 metros cada um enrolados por toda sua 

extensão. 

Serv 01 

  

5 Locação de 6 flamulas de veludo Feliz Natal frente e verso (2,00m altura x 

0,78m largura), produzida em tecido veludo vermelho 45% poliéster 55% 

algodão com lateral e letras em poliéster com aplicação El glitter, 

enchimento em polipropileno expandido e uma madeira para fazer a 

fixação da peça a serem distribuidas na avenida 

Serv 01 

  

 

VALOR TOTAL ................................................... 

 

 

 

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

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

3. Prazo de validade do Registro de preços: 01 (um) ano. 

4. Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e 

indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros 

e encargos sociais. 

5. Os materiais serão fornecidos pelo proponente no prazo fixado no edital do certame e seus 

anexos, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 

6. Os dados da nossa empresa são: 

a) Razão Social: _________________________________________________________________________________ 

b) CGC (MF) nº: ___________________________ Insc. Estadual nº.:_____________________________________ 

c) Endereço: ____________________________________________________________________________________ 

d) Fone/Fax: ____________________________________ E-mail: _________________________________________ 

e) Cidade: __________________________________ Estado: _______CEP:________________________________ 

f) Banco ___________ Agência nº:__________Conta nº:______________________________________________ 

 

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) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

A/C Pregoeira  

 

Referência: Pregão Presencial nº 097/2021 

 

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 nº 097/2021, 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 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue junto ao credenciamento.  
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº _______/2021 

 

CONTRATO QUE 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° 097/2021, Processo n° 225/2021, 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: 

1. Contratação de empresa especializada para Prestação para Montagem, locação e retirada de 

estrutura natalina do Município,  

ITEM UNID. QUANT ESPECIFICAÇÃO VR. UNIT VR. TOTAL 

      

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

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

2– Os produtos deverão ser Montados em até 02 (dois) dias, no local estipulados pela Prefeitura 

Municipal, de acordo com as condições solicitadas pela Secretaria Municipal Requisitante, através 

da Ordem de Fornecimento, e de acordo com as especificações de cada item. 

2.1 – O licitante vencedor, só poderá iniciar desmontagem e fazer retirada dos itens locados a 

partir do dia 06/01/2022. 
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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  

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, Advertir, por escrito, a CONTRATADA quando o 

serviço não estiver sendo prestado de forma satisfatória. 

b) Cumprir com as determinações da contratada, atinentes aos procedimentos a serem 

adotados nos setores de Licitações e Compras; 

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

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1 - 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:  

00749 02.010.001 13 122 0001 2.220 3.3.90.30.00            

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES: 
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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. 

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 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO: 

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

autorização do CONTRATANTE. 
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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-_________________________________ 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 225/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/2021 

 

 

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 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PROCESSO Nº PRC 225/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2021 

 

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 da (identificação da licitação) foi elaborada de 

maneira independente (pelo Licitante/ Consórcio), 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 da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação), 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 da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto 

da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 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 

 

OBS: Esta declaração deverá ser entregue junto ao credenciamento 

 


