
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Praça 28 de Setembro, S/N – Centro – Tel: (32) 3559-1900 – CEP 36.520-000 – Visconde do Rio Branco-MG. 
1 

 

 PREÂMBULO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 086/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

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 público a realização do Processo Licitatório n. 086/2022, na modalidade Pregão 

Presencial n. 030/2022, que tem como objeto a seleção de empresa especializada no ramo, para 

prestação de serviços de radiodifusão de inserção de programa com duração de 30 (trinta) 

minutos em 05 (cinco) dias na semana, com abrangência no município de Visconde do Rio 

Branco, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

 

2. Órgão requisitante: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda. 

 

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

Decreto Municipal n. 137, de 04/09/2013, 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, SN, Visconde do Rio 

Branco, MG, CEP 36.520-000, no dia 03/05/2022, às 09:00 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 Jordana Teixeira da Luz, e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria n. 001, 

de 11 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, SN, 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. 
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7. O valor previsto para a despesa é de R$ 46.879,92 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e 

nove reais e noventa e dois centavos) à conta das seguintes dotações orçamentárias: 02.004.000 

04 122 0001 2.012 3.3.90.39.00 - Ficha 075. 

 

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

Termo de Referência; Anexo II – Modelo de Credenciamento; Anexo III – Declaração quanto a 

Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação; Anexo IV – Declaração de cumprimento do 

disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, V – Modelo de apresentação de 

proposta; Anexo VI – Minuta do Contrato; Anexo VII – Declaração de Micro Empresa ou Empresa 

de Pequeno Porte. 

 

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 05 de abril de 2022 

 

 

 

 

Jordana Teixeira da Luz 

Pregoeira  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

1 - OBJETO: 

1.1. Objeto é a seleção de empresa especializada no ramo, para prestação de serviços de 

radiodifusão de inserção de programa com duração de 30 (trinta) minutos em 05 (cinco) dias na 

semana, com abrangência no município de Visconde do Rio Branco, conforme especificações 

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

 

2 - PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Para participação no pregão, a(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar no local,  data e horário 

especificados no Preâmbulo, os envelopes contendo a proposta e a documentação que 

deverão ser entregues a Pregoeira no ato de credenciamento, na Praça 28 de Setembro, SN, 

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

ENVELOPE N° 01: 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco/MG 

ENVELOPE N° 01 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

Processo Licitatório n. 086/2022– Pregão n. 030/2022 

Data: 03/05/2022 – horário: 09h 

 

ENVELOPE N° 02: 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco/MG 

ENVELOPE N° 02 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

Processo Licitatório n. 086/2022 – Pregão n. 030/2022 

Data: 03/05/2022 – horário: 09h 

 

2.2 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 

Edital.  

2.3 - Não serão admitidas nesta licitação a participação de empresas: 

a) Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensos ou que 

por esta tenham sido declaradas inidôneas. 

 

3 - DO INÍCIO DOS TRABALHOS, REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 - O representante da licitante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório 
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e venha a responder por esta, devendo ainda no ato da entrega dos envelopes, identificar-se 

exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente, com a respectiva cópia 

autenticada do Contrato ou Estatuto Social da Empresa, com poderes para formular ofertas e 

lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, 

conforme modelo de credenciamento previsto no Anexo II. 

3.2 - Sendo sócio ou dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá apresentar cópia 

autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes 

para ter direito assumir as obrigações decorrentes de tal investidura. 

3.3 - O representante ou sócio/proprietário da empresa deverá entregar ainda a Pregoeira, uma 

declaração conforme modelo Anexo III, sobre inexistência de fato superveniente por parte de sua 

representada. 

3.4 - A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

3.5 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 

por sua representada. 

3.6 - O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro devidamente 

credenciado. 

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

licitante. 

 

4 - PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE N.º 01 

4.1 - A Proposta Comercial contida no envelope n° 01 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) A razão social da licitante, o endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do 

telefone, fax 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; 

b) Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório; 

c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias. Não havendo a informação 

deste prazo, será considerado o citado acima. 

d) O nome e a qualificação do preposto autorizado a firmar contrato, 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 o referido contrato (Contrato Social ou 

Procuração);  

e) Prazo de entrega do objeto licitado e demais informações que possam contribuir com clareza 

para o devido julgamento, de acordo com as condições do Edital;  
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f) Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução dos serviços, 

devidamente assinada pelo proponente ou seu procurador constituído. 

4.2 - A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a Pregoeira, 

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

fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

4.3 - O valor da proposta deverá ser cotado em moeda corrente nacional, contendo no máximo 2 

(duas) casas decimais de centavos e conter obrigatoriamente todas as despesas que sobre ele 

possam recair e deverá considerar ainda, todas as incidências sobre a entrega do objeto desta 

licitação, tais como fretes, tributos, encargos sociais e previdenciários, não sendo aceita qualquer 

reivindicação posterior para inclusão no preço; 

4.4 - Ocorrendo discrepância entre os preços, unitários e total, prevalecerão os primeiros, e entre 

os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo a 

Pregoeira proceder às correções necessárias. 

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

às penalidades constantes do “item 14” deste Edital; 

4.6 - O valor proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 

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

pretexto. 

4.7 - A licitante que assim desejar, poderá apresentar sua proposta nos moldes do Anexo VI deste 

Edital, desde que o faça preenchendo de forma clara, sem emendas ou rasuras, todos os espaços 

contidos no formulário, que assine e carimbe conforme solicitado. 

4.8 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), que desejarem fazer uso dos 

benefícios da Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar declaração do responsável 

técnico (Contador) ou outro documento idôneo comprobatório de que a empresa é considerada 

Microempresa ou EPP. Caso a Microempresa ou EPP não proceda na forma estabelecida, 

interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006. 

 

5. DA HABILITAÇÃO 

5.1 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: 
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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.  

5.2 - Para empresas ainda não cadastradas no município: 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou qualquer 

processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pela 

Pregoeira ou sua equipe de apoio. 

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

dos originais, dos seguintes documentos: 

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

5.2.1 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; 

5.2.2 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

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

5.2.3 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; 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Praça 28 de Setembro, S/N – Centro – Tel: (32) 3559-1900 – CEP 36.520-000 – Visconde do Rio Branco-MG. 
7 

 

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

ou equivalente. 

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

equivalente; 

5.2.7 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) 

5.2.8 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 

5.2.9 Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

CAPACIDADE TÉCNICA 

5.2.10 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

5.3. Os documentos indicados nos subitens 5.1 a 5.2.10 poderão ser substituídos pelo Certificado de 

Registro Cadastral emitido pelo Município de Visconde do Rio Branco. (CRC Municipal) 

5.3.1. Havendo qualquer documento com prazo de validade vencido, obriga-se a empresa a 

apresentar o documento atualizado, sob pena de inabilitação. 

5.4 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. 

5.5 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. 

5.6 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

5.7 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.  
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5.8 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.  

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

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

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

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

5.11 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.  

5.12 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 no item 8.4.5 deste instrumento.   

5.13 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original 

a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

 

6 - DO JULGAMENTO 

6.1 - Abertura das Propostas – ENVELOPEN° 01. 

6.1.1 - O julgamento da proposta será pelo critério do MENOR PREÇO POR ITEM. No julgamento 

observar-se-á o disposto no art. 4º, X, da Lei Federal n. 10.520/2002, que rege a modalidade 

Pregão (menor preço e condições definidas neste Edital). 

6.1.2 - Serão classificadas: 

6.1.2.1 - As propostas que apresentarem menor valor; 

6.1.2.2 - As propostas com valor até 10% acima da menor proposta; 

6.1.2.3 - Se necessário, serão classificadas ainda propostas que estejam acima da percentagem 

exigida no item anterior, até completar o número mínimo de 3 (três) participantes, quando houver, 

para a fase de lances. 

6.1.2.4 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP) terão tratamento diferenciado 

previsto na Lei Complementar nº 123/2006, nos termos dos artigos 42 a 49; 

6.1.3 - Serão desclassificadas: 

6.1.3.1 - A proposta cujo preço for manifestamente inexequível ou excessivo, assim considerado 

aquele que não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que 

comprove que os custos de insumos são incoerentes com os de mercado. 

6.1.3.2 - A proposta que oferecer opções e alternativas. 

6.1.3.3 - A proposta que não apresentar cotação para todos os itens da tabela. 

6.1.4 - A Pregoeira, no que couber, observará as disposições do artigo 48 da Lei nº 8.666/93, 

estando autorizado a fixar os prazos legais e a convocar as licitantes para os fins previstos no 

parágrafo 3º do referido artigo. 
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6.1.4.1 - A Pregoeira, verificando a necessidade de maiores informações, poderá solicitar, a 

qualquer momento, esclarecimentos visando à perfeita interpretação e averiguação dos dados 

informados. 

6.1.5 - As propostas serão classificadas conforme o critério do MENOR PREÇO POR ITEM, 

apresentado em proposta ou lance verbal, sendo considerada vencedora a licitante que 

apresentar/ofertar lance, como sendo o de MENOR PREÇO POR ITEM, e ainda, estiver com sua 

documentação válida, satisfazendo os termos deste Edital e Anexos; 

6.1.5.1 - Os valores unitários a serem informados, só poderão conter 2 (duas) casas decimais após 

a vírgula, expresso em moeda nacional considerando: 

a) A proposta terá validade por prazo não inferior à 60 (sessenta) dias; 

b) Os valores propostos deverão conter obrigatoriamente todas as incidências, obrigações e 

encargos que sobre eles possam recair, inclusive na forma de entrega de Certificado de Incentivo 

Fiscal (CIF), não sendo aceita qualquer outra reivindicação posterior para inclusão dela no preço; 

6.1.6 - No caso de igualdade do preço ofertado entre duas ou mais propostas, a Pregoeira 

efetuará sorteio na própria sessão pública, da qual participarão apenas as empresas empatadas, 

para definição da ordem de lances verbais; 

6.1.7 - A regra de sorteio também é válida quando houver empate entre duas ou mais propostas, 

para as licitantes que não quiserem ofertar lances verbais; 

6.1.8 - Não será motivo de desclassificação, se a licitante não informar em sua proposta, telefone 

ou fax, dados bancários, dados do representante legal ou os prazos, devendo a Pregoeira solicitar 

ao representante legal do interessado a complementação das informações; 

6.1.9 - A não indicação dos prazos exigidos na proposta indicará que a licitante se compromete 

com os prazos estabelecidos neste Edital; 

6.1.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado pela Pregoeira 

a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

6.2 - Fase dos Lances Verbais 

6.2.1 - Para a fase de lances verbais será definida uma sequência decrescente de valores iniciais, 

ou seja, dentre as propostas classificadas dará o primeiro lance aquele que apresentar o maior 

valor classificado; segundo lance, o que apresentar o valor logo abaixo do primeiro e assim 

sucessivamente, sendo o último aquele que apresentar o menor valor classificado; 

6.2.1.1 - Através de novas rodadas de lances, nas mesmas condições descritas no subitem 

anterior, serão dadas novas oportunidades de oferecimento de lances verbais e sucessivos, de 

valores distintos e decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto 

no artigo 4º, incisos VIII e IX da Lei nº 10.520/02. 

6.2.1.3 - Os lances deverão ser formulados por valor POR ITEM, em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pela 

Pregoeira e Equipe de Apoio no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro.  
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6.2.1.4 - A melhor proposta será apurada após todos os proponentes desistirem de apresentar 

novas propostas e quando a mesma estiver dentro do preço praticado no mercado registrado no 

Termo de Referência (Anexo I).  

6.2.2 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente 

às penalidades previstas neste Edital, sem prejuízo das sanções legais previstas. 

6.2.3 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente 

pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

6.2.4 - A Pregoeira examinará juntamente com a Equipe de Apoio a aceitabilidade, quanto ao 

objeto e valor apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital, decidindo 

motivadamente a respeito. 

6.2.5- Havendo realização de lances que importe em alteração da proposta financeira inicial, o 

licitante vencedor terá o prazo de até 02 (dois) dias após sua habilitação para reformular e 

adequar a planilha de quantitativos prevista no item 4.1, letra “f”. 

 

6.3 - Abertura e análise do Envelope n° 02 – Habilitação  

6.3.1 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições de habilitação pela 

licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação 

apresentada na própria sessão. 

6.3.2 - Constatado o atendimento pleno às exigências deste Edital, será declarada a proponente 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto pela Pregoeira. 

6.3.3 - Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências do certame, a 

Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta que atenda todas as exigências do Edital, sendo a respectiva proponente declarada 

vencedora e a ela adjudicado o objeto definido pelo certame. 

 

6.4 - Fase final do Julgamento 

6.4.1 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira e licitantes presentes, ressaltando-se 

que poderá constar ainda as assinaturas da Equipe de Apoio, sendo-lhe facultado este direito. 

6.4.2 - Verificando-se, o descumprimento de quaisquer requisitos estabelecidos neste Edital, a 

proposta será desclassificada. 

6.4.3 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital. 

6.4.4 – A desistência, pela licitante, de apresentar lance verbal, quando convocada pela 

Pregoeira, implicará na exclusão daquela etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

6.4.5 – A Pregoeira poderá desconsiderar erros meramente formais, desde que não resultem na 

necessidade de anexar novo(s) documento(s), tanto na fase de habilitação, como na de análise 

das propostas de preço. 
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6.4.6 – Caso não sejam realizados lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de MENOR PREÇO POR ITEM e o valor estimado para a contratação. 

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

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

 

7 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado os itens da licitação e homologado o procedimento pela 

Pregoeira. 

 

8 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

8.1 - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

8.1.1 - Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

8.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização 

do certame. 

 

9 - DOS RECURSOS: 

9.1 - Declarada a vencedora, qualquer outra licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo 

da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do 

direito de recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira à vencedora; 

9.3 - Qualquer recurso de impugnação contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo; 

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

aproveitamento; 

9.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de 

Licitações e Contratos, na sede Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco/MG, à Praça 28 

de Setembro, SN, Centro, Visconde do Rio Branco/MG. 

 

10 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

10.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações do 

Orçamento Municipal: 02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.39.00 - Ficha 075. 

 

11 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS: 
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11.1 - A licitante vencedora e a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco/MG celebrarão 

contrato para a prestação de serviço licitado, nos termos da Minuta do contrato constante no 

Anexo V deste Edital.   

11.2 - Se a licitante vencedora não comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, após 

regularmente convocada para assinar o contrato, ensejará a aplicação da multa prevista no item 

14 deste Edital. 

11.2.1 - Caso a licitante vencedora não assinar o contrato no prazo estabelecido, reservar-se-á à 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco/MG, o direito de convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas melhores condições negociadas 

diretamente com a proponente classificada, ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

11.3 - Até a assinatura do contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada 

se for tomado conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o 

julgamento. 

11.4 - Ocorrendo a desclassificação de qualquer proposta da licitante vencedora por fatos 

referidos no item anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes, observada a ordem de 

classificação de acordo com a Lei n° 10.520/02.  

11.5 - O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer 

tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos 

motivos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei n° 8.666/93. 

11.6 - A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem 

como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a 

documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento 

prévio e por escrito da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco/MG, desde que não afete 

a boa execução do contrato. 

 

12 - CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.1 - A Contratada se responsabilizará pela execução do serviço, de forma parcelada, 

detalhados no Termo de Referência (Anexo I), deste Edital, em média de 15 dias dependendo da 

metragem da rua, para prestação do serviço, contados a partir da emissão da ordem de serviço, 

emitida pelo setor de compras do Município de Visconde do Rio Branco. 

12.2 A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, não está obrigada a consumir uma 

quantidade mínima, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da 

prestação de serviços, que estará sempre condicionada às suas necessidades temporais. 

13 - FORMA DE PAGAMENTO: 

13.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o serviço prestado, mediante a 

respectiva Nota Fiscal, com aceite da Unidade Requisitante. 
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13.2 – Para a efetivação do pagamento, deverá ser observado o calendário definido pela 

Administração Municipal, como sendo os dias 14 (quatorze) e 27 (vinte e sete) de cada mês, 

como as datas previstas para a liberação dos créditos aos fornecedores. 

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

recolhimentos de INSS, ISS e do FGTS; 

13.4 - 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. 

 

14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

14.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será submetido 

às seguintes sanções: 

14.1.1 - Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

14.1.2 - Multa; 

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

indenização Contratante por perdas e danos; 

14.1.4 - Impedimento de licitar e contratar com o Município de Visconde do Rio Branco pelo prazo 

de até 5 (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. 

 

15 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

15.1 - A Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco/MG poderá, por despacho 

fundamentado da Pregoeira até a adjudicação do objeto licitado, excluir qualquer licitante, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização ou 

ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou 

circunstância que desabone a idoneidade da licitante. 
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15.2 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou 

anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito da 

Pregoeira, devidamente fundamentado. 

15.2.1 - A nulidade do processo licitatório induz a do contrato, sem prejuízo do disposto no 

parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93. 

15.3 - As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento 

da abertura do envelope correspondente, quando serão registradas em ata, sendo vedada, a 

qualquer licitante, observações ou reclamações impertinentes ao certame. 

15.4 - A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste Edital, bem como das 

normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao 

cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação. 

15.5 - É facultada a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão 

pública. 

15.6 - As questões decorrentes da execução deste Edital, que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Visconde do Rio 

Branco/MG.  

15.7 - Qualquer esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

Edital poderá ser solicitado através do Telefone (32) 3551-8150 ou encaminhado por escrito, à 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco/MG. 

15.8 - Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação pertinente, 

em especial a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, Decreto nº 3.555 de 08/08/2000, Lei nº 10.520/02, 

Decreto Municipal n.º 137/2013 e Decreto Municipal nº 022/2013. 

15.9 - Este Edital encontra-se afixado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, na Praça 28 de 

Setembro, Centro, Visconde do Rio Branco/MG, bem como publicado integrado no site 

www.viscondedoriobranco.mg.gov.br, e será fornecido a qualquer interessado. 

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, 05 de abril de 2022. 

 

 

Jordana Teixeira Luz 

Pregoeira  
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

PROCESSO LICITATÓRIO N. 086/2022 – PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2022 

 

1. DO OBJETO E JUSTIFICATIVA 

1.1 – Objeto é a prestação de serviços de radiodifusão com abrangência no município de 

Visconde do Rio Branco, conforme especificações abaixo: 

1.2 – Justifica-se a presente licitação para publicidade institucional e publicidade de atos oficiais, 

bem como de campanhas educativas, comunicados de utilidades públicas, campanhas de 

saúde e atos comunicativos similares.  

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 Prestação de serviços de 

radiodifusão; 

Abrangência no município de 

Visconde do Rio Branco; 

Vinculação de programa de 

rádio – Programa Gestão 

Transparente, no horário de 

11hs às 11h30min. 

Mensal 12 R$ 3.906,66 R$ 46.879,92 

VALOR TOTAL .................................................................................. R$ 46.879,92 

 

2 – DO VALOR  

2.1- O valor máximo para a despesa é de R$ 46.879,92 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e 

nove reais e noventa e dois centavos), sendo este o valor máximo a ser pago pela Administração 

Municipal. O valor a ser verificado será o valor unitário, portanto as propostas com valores ACIMA 

do estimado serão desclassificadas. 

 

3. DO DIREITO DE USO DOS PROGRAMAS: 

3.1. Após veiculação na emissora contratada, os programas passam a ser de propriedade do 

contratante, dele podendo fazer uso em sites, redes sociais e em outras emissoras de rádio de sua 

conveniência. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

4.1. Trata-se de serviços de radiodifusão a serem prestados para divulgação de propagandas 

institucionais, publicidade de atos oficiais, campanhas educativas, comunicados de utilidade 

públicas, campanhas de saúde e atos comunicativos similares, com abrangência no município de 

visconde do rio branco. 
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5. DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO  

5.1. Trata-se da execução de serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade 

podem ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais no mercado, nos 

termos do parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei nº 10.520/02, c/c o parágrafo 2º do artigo 3º do 

Decreto nº 3.555/00 e parágrafo primeiro do artigo 2º do Decreto nº 5.450/05. 

 

6. DA AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO 

6.1. Para cada pedido será encaminhada uma Autorização de Serviço própria, emitida pelo setor 

competente e conforme modelo padrão adotado pelo Município de Visconde do Rio Branco. 

6.2. Os serviços serão prestados no estabelecimento da contratada, cuja Rádio terá o alcance 

mínimo definido no edital e seus anexos; 

6.3. A prestação do serviço pela empresa e seu recebimento pelo Município não implicam sua 

aceitação definitiva, que será caracterizada pela atestação da nota fiscal/fatura 

correspondente. 

6.4. O Município poderá recusar os serviços, com a indicação dos motivos, caso: 

a) efetuados em desacordo com a prova aprovada; 

b) não guardem uniformidade com edições anteriores de normativos e publicações periódicas; 

c) sua qualidade seja considerada inferior à solicitada de acordo com as especificações técnicas 

da Ordem de Serviço; 

6.4.1. No caso de serviços recusados, a CONTRATADA deverá refazê-los, dentro do prazo 

estabelecido, sem ônus para o Município. 

 

7. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITVO 

7.1. De acordo com os artigos 73 e 76 da Lei n. 8. 666/93, o objeto desta Licitação será recebido 

da forma como se segue: 

a) Provisoriamente, imediatamente depois de prestado os serviços, para efeito de posterior 

verificação de conformidade do serviço com as especificações do Edital da Licitação; 

b) Definitivamente, após verificação da sua conformidade com as especificações contidas na 

proposta apresentada e/ou no edital e seus anexos, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar 

do recebimento provisório. 

 

8. DO CUSTO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

8.1. O custo estimado da contratação, estabelecido em decorrência da identificação dos 

elementos que compõem o preço dos serviços, foi feita por meio de fundamentada pesquisa dos 

preços praticados no mercado em contratações similares. 

8.2. Caso o serviço seja interrompido, a pedido do Município, serão feitas na Autorização de as 

anotações cabíveis, inclusive os motivos e o custo do trabalho. 
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9. DOS PRAZOS 

9.1. Este Contrato terá a duração de 12 (doze) meses, nos termos do art. 15, § 3º, inciso III. 

9.2. Os serviços deverão ser prestados nos prazos e condições estabelecidos no edital e 

respectivos anexos, sob pena de recusa e responsabilização. 

9.3 Os contratos firmados na vigência poderão ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos 

até o limite de 60 (sessenta) meses, nos temos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/93. 

 

10. DO SIGILO E SEGURANÇA 

10.1. A CONTRATADA deverá manter sigilo quanto às informações contidas em documentos, 

papéis e arquivos gravados mediante meio magnético, e em qualquer material manipulado para 

realização dos serviços, dedicando especial atenção à sua guarda, assumindo total 

responsabilidade sobre o sigilo, sob pena de aplicação das sanções previstas no contrato, sem 

prejuízo das responsabilidades civil e criminal. 

 

11. DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

11.1. A prestação de serviço de difusão sonora será considerada de qualidade aceitável se 

atender aos seguintes critérios: 

a) for veiculado no âmbito do território do Município; 

b) atender às determinações da Ordem de Serviço; 

c) observar os prazos, tempos de veiculação, qualidade de audição sonora e outros requisitos 

previstos na Ordem de Serviço. 

11.2. Qualquer serviço que não atenda os critérios de qualidade determinados acima não poderá 

ser faturado pela CONTRATADA. 

11.3. O Município poderá recusar os serviços, com a indicação dos motivos, caso: 

a) efetuados em desacordo com a forma e conteúdo aprovados; 

b) não guardem uniformidade com edições anteriores de normativos e publicações periódicas, 

conforme o caso; 

c) sua qualidade seja considerada inferior à solicitada de acordo com as especificações técnicas 

da ordem de serviço.  

 

12. DA GESTÃO DOS PREÇOS  

11.1. Caberá à Secretaria Municipal de Administração a gestão dos preços verificada a 

adequação destes aos praticados pelo mercado e às necessidades demandadas pela 

Administração Municipal. 

 

13. DO PAGAMENTO 
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13.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, após a análise da conformidade dos serviços 

realizados e com o discriminado na respectiva nota fiscal e o atesto de recebimento pela 

Secretaria Municipal de Administração de acordo com a programação financeira da 

Administração Municipal de Visconde do Rio Branco. 

 

14. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

14.1. Compete ao Município de Visconde do Rio Branco: 

14.1.1. Gerenciar o Contrato 

14.1.2. Prestar, por meio de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as 

Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 

14.1.3. Emitir pareceres sobre atos relativos à execução da ata, em especial, quanto ao 

acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, à exigência de condições 

estabelecidas no Edital e à proposta de aplicação de sanções; 

14.1.4. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na ata, no instrumento 

convocatório e seus anexos; 

14.1.5. Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, 

por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 

14.1.6. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços e a aplicação 

de penalidades por descumprimento do Contrato. 

14.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo Prestador dos serviços; 

14.1.8. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade do Prestador dos serviços pela completa e perfeita execução dos serviços. 

 

15. OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS 

15.1. Compete aos contratados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e 

adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a: 

15.1.1. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas 

no Termo de Referência, do Edital e do Contrato 

15.1.2. Entregar os bens no(s) prazo(s) previstos; 

15.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto 

deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da 

execução de serviços; 

15.1.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Visconde 

do Rio Branco, a usuários participantes ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou 

culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 

legais a que estiver sujeita; 

15.1.5. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam 

fabricantes, representantes, técnicos ou quaisquer outros; 
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15.1.6. Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital e seus Anexos; 

15.1.7. Informar ao Município de Visconde do Rio Branco a ocorrência de fatos que possam 

interferir direta ou indiretamente, na regularidade dos serviços;  

15.1.8. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência; 

15.1.9. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, objeto do Contrato, respondendo civil e 

criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 

indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros; 

15.1.10. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA 

cumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação dos objetos 

do presente Termo, no que couber; 

15.1.11. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação; 

15.1.12. Assinar o contrato de prestação do serviço, quando convocado para tanto, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis). 
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

A (nome da 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 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 INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

 

(Local e data) 

 

À 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

A/C Pregoeiro  

 

Referência: Pregão Presencial 030/2022 

 

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 030/2022, 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 
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ANEXO IV 

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 030/2022 

 

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 030/2022 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 

Visconde do Rio Branco- Minas Gerais 

 

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 030/2022, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno 

conhecimento do seu conteúdo, para prestação de serviços de radiodifusão de inserção de 

programa com duração de 30 (trinta) minutos em 05 (cinco) dias na semana, para publicidade 

institucional e publicidade de atos oficiais, bem como de campanhas educativas, comunicados 

de utilidade públicas, campanhas de saúde e atos comunicativos similares, com abrangência no 

município de visconde do rio branco, conforme especificações contidas no Termo de Referência 

(Anexo I) deste Edital, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

1. Propomos para o objeto licitado os preços a seguir indicados: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 Prestação de serviços de 

radiodifusão; 

Abrangência no município de 

Visconde do Rio Branco; 

Vinculação de programa de 

rádio – Programa Gestão 

Transparente, no horário de 

11hs às 11h30min. 

Mensal 12   

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 da validade do Contrato: 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 serviços serão fornecidos pelo proponente no prazo fixado no edital do certame e seus 

anexos, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. 
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7. 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 VI - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ___/2022 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE INSERÇÃO DE PROGRAMA COM DURAÇÃO DE 30 

(TRINTA) MINUTOS EM 05 (CINCO) DIAS NA SEMANA, PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E 

PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS, BEM COMO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, COMUNICADOS DE 

UTILIDADES PÚBLICAS, CAMPANHAS DE SAÚDE A ATOS COMUNICATIVOS SIMILARES, COM 

ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO. 

 

Aos ________ dias do mês de _________________ do ano de 2022, o Município de Visconde do Rio 

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

inscrito no CNPJ sob o nº 18.137.927/0001-33, neste ao representado pelo Sr. Luiz Fábio Antonucci 

Filho, portador do CPF: 052.593.236-45, residente na Rua Dona Aldegundes Andrade da costa, 100, 

Bairro Nova Rio Branco, Visconde do Rio Branco-MG, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE e a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, 

com sede __________________________, neste ato, representada pelo Sr. ______________________, 

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de identidade RG _____________- 

SSP/ ___, inscrito no CPF/MF sob o nº ________________-__, residente e domiciliado na 

____________________________, e, daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADO, 

resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, pela 

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar o presente CONTRATO, 

cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, 

conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes 

condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de radiodifusão, para 

publicidade institucional e publicidade de atos oficiais, bem como de campanhas educativas, 

comunicados de utilidade públicas, campanhas de saúde e atos comunicativos similares, com 

abrangência no município de visconde do rio branco, nos moldes a seguir: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

      

SUBTOTAL   

 

CLÁUSULA SEGUNDA. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
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2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Presencial nº 030/2022 

e seus Anexos, Processo Licitatório nº 086/2022, do qual é parte integrante, vinculando-se, ainda, à 

proposta do Fornecedor. 

 

CLÁSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1. O presente contrato terá vigência de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura. 

Iniciando na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até 

o limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1– A CONTRATANTE pagará o valor adjudicado e homologado à CONTRATADA, referente ao 

objeto licitado, sendo o valor total de R$ ______________________________________________), 

conforme especificações do edital: 

4.2 - O pagamento será mensalmente, mediante a respectiva Nota Fiscal, com o devido aceite 

da Secretaria Municipal Requisitante. 

4.3- Para o recebimento, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ao) comprovar a regularidade nos 

recolhimentos de INSS e FGTS; 

4.4- A falta de quaisquer documentos supra citados, acarretará o atraso no processamento do 

crédito, até que a entrega da documentação seja regularizada, sendo neste caso, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização, não acarretando qualquer ónus para a Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco. 

 

CLÁUSULA QUINTA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.39.00 - Ficha 075 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES 

6.1-DA CONTRATANTE: 

a) Cumprir rigorosamente as condições e prazos de pagamentos; 

b) Proceder a fiscalização e acompanhamento durante a execução deste contrato, 

comunicando imediatamente à contratada, qualquer irregularidade encontrada. 

6.2-DA CONTRATADA: 

a) Cumprir dentro do prazo Contratual, as obrigações assumidas; 
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b) Substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado, em que 

se verificarem quaisquer tipos de irregularidades, defeitos e/ou fora do padrão normal de uso ou 

fora das normas técnicas; 

6.3- A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CONTRATANTE, a responsabilidade civil e 

criminal, relativamente a quaisquer danos que o objeto contratado e por ela fornecido, venha 

causar devido à má qualidade dos mesmos; 

6.4 - A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO 

7.1 A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo da multa contratual, promover a rescisão do Contrato 

nos seguintes casos: 

7.1.1 Inexecução parcial ou total das obrigações previstas neste Contrato; 

7.1.2 Declaração de falência ou aceitação do pedido de concordata da CONTRATADA; 

a) Injustificada baixa na qualidade dos produtos fornecidos, nos termos e a juízo da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES    

8.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem 

justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, resguardados os 

procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total 

estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo após regularmente convocada, sem prejuízo da 

aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93; 

b) multa de mora no percentual correspondente a 1,0% (um por cento) calculada sobre o valor 

total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 10 (dez) dias úteis, caracterizando a 

inexecução parcial; 

c) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do 

contrato pela inadimplência, caracterizando a inexecução total do mesmo; 

d) advertência; 

e) cancelamento do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA: DURAÇAO DO CONTRATO    

O prazo de vigência deste Contrato é de 01 (um) ano, iniciando na data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, na 

forma do art. 57, II, da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: ADITAMENTO     

Este Contrato poderá ser, alterado, rescindido, elevado e/ou suprimido, nos termos e limites da Lei 

Federal 8.666/93 e suas alterações, sempre por meio de Termos Aditivos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO    

É competente o foro da Comarca de Visconde do Rio Branco, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas deste Contrato. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas. 

 

Visconde do Rio Branco, .......... de ...................................... de 2022. 

 

 

                        Luiz Fábio Antonucci Filho                                   Representante 

                               Prefeito Municipal                                               Empresa 

 

 

TESTEMUNHAS: 1 - ________________________ 2 -__________________________ 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

Processo nº. 080/2022– Pregão Presencial nº. 030/2022 

 

 

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 IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

PROCESSO N° PRC  086/2022  - PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2022 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado 

(Licitante/ Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com 

identificação do edital), 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 030/2022 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 do Pregão Presencial, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial 

030/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 

fato do Pregão Presencial 030/2022, por qualquer meio ou 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 030/2022 quanto a participar ou não 

da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial 030/2022 não 

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

participante potencial ou de fato da Pregão Presencial 030/2022 antes da adjudicação do objeto 

da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Pregão Presencial 030/2022 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: ANEXAR ESSA DECLARAÇÃO JUNTO AO CREDENCIAMENTO 
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Nota Técnica da Procuradoria Jurídica ao Edital do Processo Licitatório 

 N.086/2022 – Pregão Presencial N. 030/2022 

Vêm a esta assessoria jurídica, para exame e aprovação, o edital do Processo Licitatório N. 

086/2022 – Pregão Presencial N. 030/2022, instaurado pelo Município de Visconde do Rio Branco 

para prestação de serviços radiodifusão a serem prestados para divulgação de propagandas 

institucionais, publicidade de atos oficiais, campanhas educativas, comunicados de utilidade 

pública, campanhas de saúde e atos comunicativos similares, com abrangência no município de 

Visconde do Rio Branco. Os textos analisados, sob o ângulo jurídico-formal, guardam 

conformidade com as exigências legais preconizadas para os instrumentos da espécie, em especial a 

Lei n. 10.520/2002, e a Lei n. 8.666/93, aplicável subsidiariamente. 

Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do edital e das respectivas minutas, fazendo-os 

retornar à Comissão Permanente de Licitação para as providências necessárias ao regular 

andamento do feito. 

 

           Prefeitura de Visconde do Rio Branco, 06 de abril de 2022. 

 

 

 

 

                                               __________________________________ 

                                                  Pedro Américo Mariosa Júnior 

                                                        Procurador Geral 

                                                      OAB/MG 116.568 
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RIMS 

Requisição Interna de Materiais e Serviços 

2022 

 

OBJETO: Selecionar empresa especializada no ramo para prestação de serviços de radiodifusão 

com abrangência no município de Visconde do Rio Branco. 

 

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Execução Fiscal 

 

Contabilidade: _____________________________________   ______/______/______ 

 

02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.39.00 – 075 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT. UND. VR. UNIT. VR. TOTAL 

01 Prestação de serviços de 

radiodifusão; 

Abrangência no 

município de Visconde 

do Rio Branco; 

Vinculação de programa 

de rádio – Programa 

Gestão Transparente, no 

horário de 11hs às 

11h30min. 

12 MÊS R$ 3.906,66 R$ 46.879,92 

  Valor Total:  R$ 46.879,92  

 

Visconde do Rio Branco,  ______ de _________ de 2022. 

 

 

Jackson Leandro Moreira Gonçalves 

Secretário Municipal de Administração, 

Fazenda e Execução Fiscal 
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ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

As despesas são referentes à seleção de empresa(s) especializada(s) no ramo para prestação de serviços de 

radiodifusão a serem prestados para divulgação de propagandas institucionais, publicidade de atos oficiais, 

campanhas educativas, comunicados de utilidade pública, campanhas de saúde e atos comunicativos 

similares, com abrangência no município de Visconde do Rio Branco, para atender às necessidades da 

Secretaria Requisitante, serão contabilizadas na seguinte dotação orçamentária: 

 

02.004.000 04 122 0001 2.012 3.3.90.39.00 -075 

 

           Despesas estas que são estimadas num montante de até R$46.879,92 (quarenta e seis mil, oitocentos 

e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), a serem comprometidas no orçamento municipal do ano 

de 2022. 

          Estimados também que o total de tal despesa comprometerá 0,03% (zero vírgula zero três por cento) 

da receita estimada para o exercício financeiro de 2022, correspondendo à igual percentual da despesa 

prevista para este exercício. 

           A referida despesa enquadra-se na previsão do programa do trabalho, assim com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e encontra-se adequada nos parâmetros financeiros da administração; não infringindo, 

portanto quaisquer disposições da legislação especificamente o art. 16 da LC 101/00. 

          Salientamos ainda, que tais despesas poderão ser empenhadas no exercício de 2022 e que poderá ficar 

parcelas remanescentes para ser empenhadas no exercício seguinte, devido ser Ata de Registro de Preços e 

ter validade de um ano, portanto o impacto orçamentário no exercício em referência não compromete o 

andamento das demais atividades pactuadas. 

          Concluímos, portanto, que a entidade disporá de recursos orçamentários e financeiros suficientes para 

a realização desta despesa. 

 

                                                                                Visconde do Rio Branco, 07 de abril de 2022. 

 

 

                                                   Jair Ruela da Silva 

                                              CRC/MG 066161/O-1 
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DECLARAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ESTIMATIVA DO  

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

 

 

             Declaro para fins de cumprimento da Lei Complementar 101/00, que a contratação de empresa 

especializada no ramo para prestação de serviços de radiodifusão a serem prestados para divulgação de 

propagandas institucionais, publicidade de atos oficiais, campanhas educativas, comunicados de utilidade 

pública, campanhas de saúde e atos comunicativos similares, com abrangência no município de Visconde do 

Rio Branco, para atender às necessidades da Secretaria Requisitante. Declaro, ainda, com base na Estimativa 

do Impacto Orçamentário e Financeiro que a contratação não afetará em proporção a um aumento de 

despesa. 

 

 

 

 

 

Visconde do Rio Branco, 07 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Jair Ruela da Silva 

CRC/MG 066161/O-1 
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AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PREFEITO 

 

 

À Comissão Permanente de Licitação 

 

À Presidência, 

 

       Encaminho, para as providências necessárias, no ramo para prestação de serviços de radiodifusão a 

serem prestados para divulgação de propagandas institucionais, publicidade de atos oficiais, campanhas 

educativas, comunicados de utilidade pública, campanhas de saúde e atos comunicativos similares, com 

abrangência no município de Visconde do Rio Branco, para atender às necessidades da Secretaria 

Requisitante. 

 

 

 

 

Visconde do Rio Branco, 07 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

Luiz Fábio Antonucci Filho 

Prefeito Municipal 
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TERMO DE AUTUAÇÃO 

Processo Licitatório n° 086/2022 – Pregão n° 030/2022 

 

 

              Autuei, nesta data, os documentos iniciais para a abertura do Processo Licitatório n ° 086/2022 – 

Pregão n ° 030/2022, no ramo de prestação de serviços de radiodifusão a serem prestados para divulgação de 

propagandas institucionais, publicidade de atos oficiais, campanhas educativas, comunicados de utilidade 

pública, campanhas de saúde e atos comunicativos similares, com abrangência no município de Visconde do 

Rio Branco, para atender às necessidades da Secretaria Requisitante, segundo o qual “O procedimento da 

licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 

numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a 

despesa [...]”. E, para constar, lavrei o presente termo. 

 

 

 

 

Visconde do Rio Branco, 08 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

Flaviana Lima Teixeira 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 

 

              Tendo em vista à solicitação feita pela Secretaria Municipal e despacho autorizativo do Senhor 

Prefeito, na qualidade de Presidente da Comissão de Licitação. 

               Determino,  as providências para a instauração do presente Processo Licitatório na modalidade de 

Pregão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visconde do Rio Branco, 08 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Jordana Teixeira da Luz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 


