
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAVERAVA 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

PROCESSO DE LICITAÇÃO– 052/2021 

EDITAL DE LICITAÇÃO E ANEXOS PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 036/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

 
Pelo presente Edital, a Prefeitura Municipal de Itaverava, situada à Praça José da Costa 
Carvalho, 109, Centro, Itaverava/MG, torna pública a realização de licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, regida pelas seguintes leis e decretos: 

• Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; 

• Lei Federal 10.520/02; 

• LC 123/2006 e alterações posteriores Lei 147/2014. 

• Decreto Federal Nº 7.892/13 

• Decreto Federal Nº 9.488/18 

 

A data marcada para abertura é o dia 15/04/2021 às 08:00 horas. 
 

1- PREÂMBULO 
 

A Prefeitura Municipal de Itaverava, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, no dia 15/04/2021 às 08:00 
horas em sessão pública na sala de reuniões localizada à Praça José da Costa Carvalho, 109, 
Centro, Itaverava/MG, nos ditames das leis supra citadas e suas alterações posteriores 
juntamente com as cláusulas deste Edital. O pregão instituído por lei municipal, será realizado 
por Pregoeiro oficial e Equipe de Apoio, designados por portaria municipal. 
 

2- OBJETO 

2.1- Contitui o objeto da presente, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE LUMINÁRIAS LED INSTALADAS E ACESSÓRIOS, COM PREVISÃO 
DE PAGAMENTO EM ATÉ 60 MESES EM ATENDIMENTO AO 

MUNICÍPIO DE ITAVERAVA/MG, conforme descrição, características, prazos e 

demais obrigações e informações constantes no Termo de Referência do ANEXO I deste 
Edital, que dele faz parte integrante. 

2.2 - As quantidades de luminárias estimadas para o presente processo licitatório relacionado 
no edital, servem apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de 
faturamento. 

2.3 - JUSTIFICATIVA: A modernização, parcial ou não, dos parques de iluminação pública, ou 
retrofit, já que mantém a estrutura física existente, consiste na substituição direta de pontos de 
iluminação existentes, (vapor sódio/mercúrio etc) por luminárias e/ou equipamentos mais 
modernos, de melhor desempenho e maior eficiência para assegurar melhores níveis de 
luminosidade e a redução do consumo e custo. A tecnologia LED, hoje já amplamente 
disponível no mercado, já se afigura como uma excelente alternativa para a modernização de 
parques de iluminação com vantagens expressivas sobre as lâmpadas atualmente utilizadas, 
em especial quanto ao consumo de energia, segurança pública, impacto ambiental, 
durabilidade e a eficiência luminosa. Em geral, a potência das luminárias LED é em torno 65% 
da potência das lâmpadas de sódio e 75% em relação às de vapor de mercúrio, ainda 
largamente utilizadas nos parques de iluminação. Há ainda de se considerar as enormes 
possibilidades tecnológicas que podem, em futuro próximo, ser agregadas às luminárias, tais 
como: tele gerenciamento, monitoramento visual (vídeo monitoramento –Programa Olho 
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 Vivo/MG v.g), sistemas wi-fi, etc..., tecnologias em crescente e acelerado crescimento, razão 
pela qual há de se pensar antecipadamente na real e efetiva realidade que já se apresenta, e 
que, certamente, se tornará acessível e presente na realidade da iluminação pública em linear 
de tempo próximo, seja pela velocidade da evolução tecnológica, seja pela redução 
significativa dos custos dos produtos e serviços a serem agregados. 

3 – CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1- Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 
desta licitação, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos. 

3.2- Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem 
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar, contratar ou foram punidos com 
suspensão pela Administração Pública. 

3.3. Empresas que se encontrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93. 

3.4- A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

3.5- Não será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio. 

3.6 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE. 

 

3.6.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos 
Incisos I e II do Art 3º, da Lei Complementar 123/2006, de 14/12/2006, e alterações 
posteriores, interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar toda documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição (Artigo 43 da Lei Complementar 123/2006). 

3.6.2 – Havendo alguma 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 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 
negativas.(§ 1º, Art. 43, Lei Complementar 123/2006). 

 

3.6.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte que não regularizarem a 
documentação no prazo previsto no subitem anterior, terão decaído o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2°, Art 43, Lei Complementar 123/2006). 

 

3.6.4 – Abertas as propostas de preço, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira 
classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
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3.6.5 – Sendo aceitável a proposta da primeira licitante classificada e a mesma não se 
enquadrando como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro, em 
cumprimento aos artigos 44 e 45, da lei Complementar 123/2006, observará as seguintes 
condições: 

3.6.6 – Nesta licitação, será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte; 

3.6.7 – Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta melhor classificada; 
 
3.6.8 – Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada primeira 
classificada na fase de lances, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
3.6.9 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecidos no item 3.6.2 deste 
parágrafo,será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 
 
3.6.10 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, em conformidade 
com item anterior será convocada para apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo 
da primeira colocada, para o desempate, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, contados a 
partir do encerramento da fase de lances. 
 
3.6.11 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do item 3.6.5 acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

3.6.12 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no disposto acima, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

3.6.13- Para participação deste certame, a empresa deverá estar devidamente inscrita no 
Cadastro de Fornecedores da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, de acordo 
com a característica do serviço a ser executado, classificação do grupo definida através do 
Comunicado PS/ES - 074/2018 da CEMIG, sendo o Grupo de Mercadoria 0807-DTB 
Manutenção de Iluminação Pública 

4 - DA VISITA TÉCNICA  

 4.1 - As Licitantes deverão realizar VISITA TÉCNICA ao local onde serão executados os 
serviços objeto do certame, como condição para Habilitação. 

4.1.1 - A visita técnica é considerada imprescindível para o conhecimento da realidade fática 
dos locais onde serão executadas os serviços, bem como para obtenção de informações, 
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 procedimentos e rotinas implantadas pela Prefeitura Municipal de Itaverava, sobretudo por se 
tratar de obra estruturante e de importância para o Município.  

  4.2- A finalidade da visita é o conhecimento da área e das condições locais pertinentes à 
execução dos serviços, conhecimento das condições e grau de dificuldade existentes, 
conferência dos quantitativos constantes em planilhas, bem como demais esclarecimentos 
necessários à formulação da proposta e à futura execução do objeto.  

  4.3 - A visita técnica poderá ser realizada por um representante/responsável técnico 
designado pela empresa interessada em participar da licitação, mediante prévio agendamento 
de horário, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência, junto à Secretaria Municipal de 
Obras e Meio Ambiente, pelos telefone (31) 3757-1135, no horário de 08:00 às 16:00 horas. O 
prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 
até 02 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para abertura da sessão pública.  

  4.4 - Será emitido atestado de Visita Técnica, que deverá compor a documentação de 
habilitação do proponente.  

 4.4.1 - O interessado deverá solicitar o Atestado de Visita Técnica devidamente assinado e 
carimbado pelo representante do Município, não sendo admitidas escusas posteriores de que 
a emissão do atestado é de responsabilidade do Município. A não apresentação do Atestado 
importa em inabilitação do licitante. A Comissão Permanente de Licitação não fará consulta ou 
diligência para suprir a falta do Atestado de Visita Técnica exigido durante o julgamento da 
habilitação. 

 4.5 - Os representantes das proponentes deverão apresentar na ocasião da visita: a) Cópia 
autenticada da última alteração contratual da proponente; b) Carta de Credenciamento ou 
procuração que confira poderes para realizar a visita técnica; c) Documento de identificação 
pessoal; d) Certidão de Registro expedida pelo CREA em vigor.  

 4.6 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão 
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a completa execução do 
contrato. 

 5 - ENTREGA DOS ENVELOPES 

5.1- Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL’ e ‘DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO”. 

5.1.2- Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” 
deverão ser indevassáveis, herméticamente fechados (Colados) e entregues ao 
Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e 
horário especificados abaixo. 

LOCAL: Prefeitura Municipal; Praça José da Costa Carvalho, 109, Centro, 
Itaverava/MG. 

DATA: 15/04/2021 HORÁRIO: 08:00 h 
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 5.1.3- Os envelopes deverão ainda indicar na sua parte externa e frontal os seguintes 

dizeres: 

MUNICÍPIO DE ITAVERAVA COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº 
036/2021 PROCESSO Nº 052/2021 

ENVELOPE Nº 1- PROPOSTA COMERCIAL  

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA 

MUNICÍPIO DE ITAVERAVA COMISSÃO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº 
036/2021 PROCESSO Nº 052/2021 

ENVELOPE Nº 2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA 
EMPRESA 

5.2- O MUNICÍPIO DE ITAVERAVA não se responsabilizará por envelopes de ‘Proposta 
Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro 
designado no preâmbulo, no local, data e horário definidos neste Edital. 

5.3 - A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do 
licitante que poderá inserir as informações faltantes na própria sessão do Pregão Presencial. 

6- CREDENCIAMENTO 

6.1- Para o credenciamento, que deverá ocorrer na sede do Municipio impreterivelmente até 
dois dias antes da data e hora fixada para recebimento das propostas, ou seja, dia 13/04/2021 
até as 16hs; as pessoas jurdicas deverão apresentar os seguintes documentos:  

6.2- O estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na 
Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura;  

6.3- Cópia da Cédula de Identidade e CPF dos sócios-proprietários, devidamente autenticados; 

6.4-Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular do qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir 
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado dos 
correspondentes documentos indicados no item 6.2 supra, e que comprove os poderes do 
mandante para a outorga. As empresas interessadas em participar desta licitação ficam 
alertadas de que devem estar no local com a antecedência necessária para cumprimento dos 
horários e prazos estabelecidos. Depois de encerrada a etapa de credenciamento, não serão 
aceitos novos representantes dos proponentes na sessão pública, salvo na condição de 
ouvintes, sem poderes para efetuar lances ou manifestar intenção de recurso.  

6.5- O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto, bem como cópia da Cédula de Identidade e CPF do 
representante/procurador, devidamente autenticados; 
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 6.6- Na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração conforme 
modelo do Anexo VII  do Edital.  

6.7- Declaração de pleno atendimento e concordância, conforme modelo do Anexo V do Edital, 
observando-se que todo o teor do conteúdo encontrado no modelo deverá constar na 
declaração a ser entregue no certame.  

 

7- PROPOSTAS COMERCIAIS 

7.1- As propostas comerciais deverão ser apresentadas na forma do anexo II, em impressos 
timbrados da empresa proponente, em uma via, moeda corrente nacional – com 02 (duas) 
casas decimais, rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, 
carimbada, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, 
sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a 
direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão 
de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital e, deverão conter: 

7.1.1- Nome, número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância do proponente; 

7.1.2- Prazo de validade da proposta não inferior a 90 dias, contados da data estipulada para 
a entrega dos envelopes; 

7.1.3- Declaração que a entrega programada e/ou fracionada do objeto licitado, será conforme 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Itaverava, conforme estabelecido no Termo de 
Referência ANEXO I. 

    7.1.4- Marca e modelo dos materiais cotados na proposta. 

    7.1.5- Documentação exigida no termo de referência. 

 7.1.6- Para elaboração dos preços, a proponente deve observar atentamente as        
condições de faturamento e pagamento (Itens 15 e 16 do edital, respectivamente). 

 7.1.7- Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, com 
observância ao ITEM  encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair conforme objeto da presente licitação. 

 7.2- As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas UMA MARCA, UM MODELO E UM PREÇO para cada item do 
objeto desta licitação. 

 7.3- Em cada proposta deverá constar OBRIGATORIAMENTE; 
a) Valor unitário de cada item; 
b) Valor global de cada item; 
c) Quantidade de cada item; 
d) Descrição de cada item; 
e) Unidade de contratação de cada item; 
f) Marca e MODELO de cada item. 

 
7.4 - O critério de julgamento das propostas será do tipo menor preço por lote. 
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7.5– O Proponente somente poderá 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 pregoeiro. 

 
7.6– Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão 
ou qualquer outro pretexto, a não ser que não altere o valor da proposta. 
 
7.7– Os Proponentes que apresentarem a proposta de menor preço obtido através do maior 
preço, e os Proponentes com propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, 
ou ainda, não havendo pelo menos 3 (três) Proponentes com ofertas nas condições definidas 
anteriormente, às autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), será dada a 
oportunidade de oferecerem novos lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes, objetivando a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e 
IX, do art. 4°, da Lei Federal n° 10.520/02. 

 
7.8– Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 18 deste Edital. 

 
7.9– Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas. 

7.10– O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela      
primeira classificada, conforme definido neste Edital, decidindo motivadamente a respeito. 

 

7.11– Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo 
proponente que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação 
apresentada na própria sessão. 

 

7.12– Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo pregoeiro. 

 
7.13– Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do edital, o 
pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda todas as exigências editalícias, sendo o respectivo proponente 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto. 

 
7.14– Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e proponentes 
presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, 
sendo- lhe facultado este direito. 

 
7.15– Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital, a proposta será desclassificada. 

 
7.16– Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 
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7.17– Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
edital. 

 
7.18– A desistência, pelo proponente, de apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
pregoeiro, implicará na exclusão daquela da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo proponente, para efeito de ordenação das propostas. 

 

7.19– Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

8-HABILITAÇÃO. 

    8.1– Regularidade Fiscal: 

    8.1.1- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas—CNPJ; 

8.1.2- Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do proponente , pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

8.1.3– Certidão conjunta de regularidade da receita federal e tributos federais e divida ativa 
da união. 

8.1.4- Certidão de regularidade para com a fazenda estadual. 

8.1.5- Certidão de regularidade para com a fazenda municipal, sede da licitante. 

8.1.6- Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal 
ou prova equivalente que comprove, inequivocamente, a regularidade de situação; 

         8.1.7- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

8.1.8– Declaração do licitante demonstrando a regularidade no cumprimento do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, conforme dispõe o art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, e 
para fins do disposto no art. 1º da Lei Federal nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, combinado 
com o art. 1º do Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002 e no objetivo de cumprir 
a exigência do Inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme 
modelo sugerido no ANEXO VI. 

 
OBS: A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com efeitos de Negativa. 
Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão de que conste a existência 
de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido 
efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito 
de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras 
do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de 
segurança. 
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 8.2 – Regularidade Jurídica: 

8.2.1- Cópia de CPF e identidade do Sócio Representante da Empresa. 

8.2.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se               
ratando de sociedades comerciais, ou se consolidadas, apenas a última alteração. 

8.2.3- Registro comercial, no caso de empresa individual; 

8.2.4- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

 8.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

 8.3.1-Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, com 
prazo  de no máximo 90 (noventa) dias da data da sessão de abertura dos envelopes contendo 
toda a documentação de habilitação.  

8.3.2-Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social encerrado, já       
exigível   e apresentados na forma da Lei, que comprovem a sua boa situação financeira, 
sendo vedada à substituição por balancetes ou balanços provisórios. Serão considerados e 
aceitos, na forma da lei os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis que atendam as 
seguintes exigências: 

 8.3.4- Quando se tratar de empresas S/A: publicação do Diário Oficial e/ou jornais de grande 
circulação contendo o Balanço e a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE (Lei nº 
6404/76 e demais normas aplicáveis). 

 8.3.5- Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Balanço e Demonstração do 
Resultado do Exercício – DRE acompanhados das cópias dos Termos de abertura e 
encerramento, extraídos do Livro Diário, (Art. 5º, § 2º do Decreto Lei nº 486/69), devidamente 
registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e/ou em outro órgão 
equivalente. 

 8.3.6 Quando se tratar de empresas que adotem a Escrituração Contábil Digital – ECD 
(Decreto nº 6.022/2007 e demais normas aplicáveis): Termo de Abertura e Encerramento, 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, e Recibo de entrega da 
ECD, extraídos do Livro Diário e retirados do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. 

 8.3.7 Identificação e assinaturas legíveis do proprietário e/ou responsável pela administração 
da   empresa; Identificação e assinaturas legíveis do responsável contábil da empresa, 
devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e acompanhado 
certificado CRC. 

 8.3.8 Comprovante de capital social ou patrimônio líquido, de no mínimo 10% do preço 
máximo previsto para esse certame. 

8.3.9- A análise da qualificação econômico/financeira, considerando a possibilidade de aporte 
inicial pela licitante vencedora decorrente do parcelamento, e ainda pelo prazo da garantia 
sobre o objeto da licitação, acarretando na sua necessária e imprescindível solidez financeira, 
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 será realizada de forma objetiva por meio da apresentação dos índices contábeis calculados 
pelos dados do balanço, assinado pelo licitante e/ou pelo contador, atendendo aos limites 
estabelecidos a seguir: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo (mínimo 1,00) 
         Passivo Circulante + Passivo não circulante 
 
LC = Ativo Circulante (mínimo 1,00) 
          Passivo Circulante 
 
GE =      Passivo Circulante + Passivo não circulante       (máximo 0,80) 
                                      Ativo Total 

 
 

O item supra é somente considerado para fins de Qualificação Econômico-Financeira da proponente. 
Uma vez habilitada, a maior ou menor pontuação obtida pela concorrente não terá qualquer influência 
na sua classificação final. 
 
8.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
  
As proponentes interessadas em participar do certame deverão comprovar qualificação técnica para 
executar o objeto, atendendo obrigatoriamente: 
 
8.4.1- Registro ou inscrição no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), através da 
Certidão de Pessoa Jurídica da sede da licitante, válida na data de recebimento dos envelopes. 
 
8.4.1.1- Na Certidão do conselho acima mencionado, deverá figurar como responsável técnico pela 
empresa proponente, sob pena de inabilitação, no mínimo, um engenheiro eletricista. 
 
8.4.2- Comprovação de capacidade técnica operacional, através de apresentação de Atestado de 
Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA, que comprove a execução dos serviços 
compatíveis em características e prazos com o objeto da licitação, considerados de maior relevância 
técnica e valor significativo, a saber: 
 
8.4.2.1- Instalação de luminárias de LED de no mínimo 50% do quantitativo dos pontos de iluminação 
pública num período de 12 meses. Poderão ser somados quantitativos de atestados diferentes desde 
que executados concomitantemente em 12 meses. 
 
8.4.3- Comprovação de vínculo do responsável técnico Engenheiro Eletricista, devidamente registrado 
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), através da Certidão de Pessoa Física 
dentro de seu período de validade, detentor de atestado de capacidade técnica compatíveis em 
características e prazos com o objeto da licitação, pertencente ao quadro funcional da empresa licitante 
conforme as condições abaixo: 
8.4.3.1- Contrato Social, em caso de sócio, ou; 
 
8.4.3.2- Contrato de Prestação de Serviços, com firma reconhecida em cartório, vigente(s) na abertura 
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 do certame licitatório, ou; 
 
8.4.3.3- Carteira de Trabalho – CTPS, cópia das páginas de identificação do empregado e dados 
cadastrais e página da assinatura da carteira, pela empresa licitante e Folha/Ficha do Registro de 
Empregados, referente à contratação do profissional. 
 
8.4.5- O profissional indicado em 8.4.3, deverá constar na Certidão de Registro da Empresa junto ao 
Conselho Profissional, exigida para o cumprimento de 8.4.1. 
 
8.4.6- Apresentar o CRC (certificado de registro cadastral – CEMIG), que comprove o credenciamento 
da empresa junto à concessionária, certificado este compatível com os serviços constantes no objeto 
deste processo licitatório. 
 
As  empresas deverão   apresentar documentação em cópias autenticadas ou em xerox, 
acompanhada das originais, para que o pregoeiro possa autenticá-las. 
 

9-SESSÃO DO PREGÃO 

9.1- Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO PRESENCIAL, 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. 

 
 9.2- CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

9.2.1- Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, o Pregoeiro verificará a conformidade    
destas com os requisitos formais e materiais do Edital e o atendimento a todas as 
especificações e condições estabelecidas neste, e seus Anexos, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
9.2.2- Dentre as propostas aceitas, o Pregoeiro classificará em primeiro lugar a PROPOSTA DE 
MENOR PREÇO POR LOTE (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. 

 
9.2.3- Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na 
cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo 
de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas apresentadas. 

 
 9.3- LANCES VERBAIS 

 
9.3.1- Aos proponentes classificados na forma do item 9.2, 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. 
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 9.3.2- Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

9.4 - JULGAMENTO 

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

9.4.2- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos, sendo passível a suspensão da sessão após a abertura dos envelopes de 
proposta para de análise da documentação exigida com a finalidade de classificação das proposta em 
acordo com o exigido no edital e seus anexos. 

9.4.3- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 

 

9.4.3.1- Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço/qualidade e o valor estimado da contratação. 

 
9.4.3.2- Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

 

9.4.4-Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias. 

 
9.4.5-Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto. 

 

9.4.6-Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender ás exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, pela ordem de classificação, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do 
proponente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto. 

 
9.4.7- Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o Pregoeiro deverá negociar para que 
seja obtido um melhor preço. 

 
9.5- Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 
Equipe de Apoio, e pelos proponentes. 

9.6- Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 
pregão, o Pregoeiro devolverá, aos proponentes que tiverem suas propostas desclassificadas 
em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, 
podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 

9.7  – A(s)  empresa(s)  vencedora(s)   deverá(ão)   apresentar   em   até   24 (vinte e 
quatro) horas PLANILHA CONSOLIDADA de preços ofertados unitário e total, após o 
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 encerramento processo licitatório se o mesmo não for colocado em ata e assinado 
posteriormente. 

9.8- PROPOSTA INEXEQUIVEL 

I- O Município não aceitará propostas de preços excessivos (acima da média 
pesquisada pelo município) e manifestamente inexeqüíveis de acordo com o Art. 48 
inciso II da Lei Federal 8666/93. 

10- RECURSOS 

10.1- Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar imediata e 
motivadamente intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, e desde que aceita as 
razões pelo pregoeiro , sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 
razões de recurso, ficando os demais proponentes desde logo intimados para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.1.1- O(a) Pregoeiro(a) poderá, no ato de interposição do recurso, exercer juízo de 
admissibilidade, recebendo ou não o apelo, motivadamente. 

10.2- O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais 
serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da  
ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.3- A falta de manifestação imediata e motivada do proponente, importará a decadência do 
direito de recurso. 

10.4- Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

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

10.6- O resultado do recurso será divulgado no quadro de avisos de Itaverava, e comunicado a 
todos os proponentes via fax ou correio Presencial. 

 

11- ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1- Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 
proponente vencedor, e encaminhará o processo respectivo para parecer da assessoria 
jurídica e subsequentemente para a homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

11.2- Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e 
determinará a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

12- DA ATA DE REGISTRO 

12.1- Ata de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para o registro de preços 
para a contratação de empresa para Prestação de Serviços de forma parcelada em Instalação 
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 e fornecimento de equipamentos necessários a modernização da iluminação pública. 

12.1.1- A Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as 
condições de compromisso para a contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, 
fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento 
convocatório e nas respectivas propostas aduzidas (Anexo IV). 

12.2- O Órgão Gerenciador da presente Ata de Registro de Preços será a própria Prefeitura 
Municipal de Itaverava/MG. 

12.3- A Ata de Registro de Preços vigorará por um período de até 12 (doze) meses. 

12.4- Encerrado o procedimento Iicitatório, o representante legal da proposta vencedora será 
convocado para assinar a ata de registro de preços, conforme minuta do Anexo IV e, da 
proposta. 

12.4.1- Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura da ata,  ou 
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os proponentes remanescentes, observada a ordem 
de classificação, para celebrar a assinatura da mesma. 

12.5- O representante legal da proposta vencedora deverá assinar a ata, dentro do prazo 
máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação para tal, através de 
telefone , FAX ou correio Presencial. 

12.6 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da 
Prefeitura Municipal de Itaverava-MG (órgão gerenciador), desde que devidamente 
comprovada a vantagem e respeitada no que couber, as regras estabelecidas na Lei Federal 
Nº 8.666/93, no Decreto Federal Nº 7.892/13, e Decreto Federal Nº 9.488/18 relativos a 
utilização do Sistema de Registro de Preços. 

12.7- A contratação junto ao fornecedor registrado, após informação emitida pela Comissão de 
Licitação, será formalizada por intermédio de instrumento contratual ou emissão de nota de 
empenho de despesa ou autorização de fornecimento, ou outro instrumento similar, conforme 
o caso. 

13- EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

Na ata poderá haver reequilíbrio econômico financeiro: 

13.1- No caso de solicitação do reequilíbrio econômico-financeiro, a detentora da ata deverá 
solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de Itaverava, devidamente acompanhada de 
documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado 
à assessoria jurídica do município para o devido parecer. 

13.2- A execução da ata será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. 

14- CONTRATO 

14.1- Após a homologação da licitação, em sendo realizada a assinatura da Ata de Registro de Preço, 
e atendida as condições da seção 7 do termo de referência, será firmado o Termo de Contrato. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAVERAVA 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

PROCESSO DE LICITAÇÃO– 052/2021 

EDITAL DE LICITAÇÃO E ANEXOS PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 036/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

 14.2- O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 

14.3- Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a assinatura do Termo 
de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio Presencial, para que seja 
assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.4- O prazo de vigência da contratação será de 60 (sessenta) meses. 

14.5- O prazo de vigência de execução contratual será de 3 (três) meses. 

14.6- O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo Contratante. 

14.7- Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

15- FATURAMENTO 

15.1- O faturamento será realizado de forma imediata, admitindo-se de forma parcial, de acordo 
com a entrega dos bens instalados, até o último dia de cada mês, respeitando o prazo do item 
12.5. 

15.2- A contratada deverá emitir 70% (setenta por cento) do valor contratual em notas fiscais de 
produtos (NF-e) e o restante, 30% (trinta por cento), referente a parcela da instalação, em notas 
fiscais de serviços (NFs). 

15.3- Na nota fiscal dos produtos (NF-e), as luminárias LED, deverão constar sobre o NCM 94054010, 
sob pena de não aceitação do documento fiscal e bloqueio dos pagamentos. 

16- PAGAMENTO 

16.1- O pagamento será realizado mensalmente em até 60 (sessenta) parcelas mensais, 
consecutivas até a liquidação do saldo devedor. 

16.2- O pagamento das parcelas ocorrerá até o dia 10 (dez) de cada mês a contar do primeiro 
faturamento. 

 

16.3-Fica a empresa vencedora do certame, obrigada a apresentar MENSALMENTE, para 
liberação do pagamento, os seguintes documentos: 
 

• Comprovante de pagamento da guia de recolhimento refererente ao ICMS do 
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 estado destino (DIFAL-MG), das notas fiscais citadas no item 15 

• CERTIDÃO NEGATIVA TRABALHISTA 

• CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA FEDERAL 

• CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL 

• CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL 
 

16.4- A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias 
consiganadas no orçamento vigente em momento oportuno. 

 

17- DO REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS 
 

17.1- Não haverá reajustamento nos preços pactuados em contrato, durante os primeiros 12 (doze) 
meses a partir da data base da assinatura do contrato. 
 
17.2- A partir do décima terceira parcela, haverá reajuste anual do pagamento a ser efetuado a 
contratada, a cada aniversário do contrato. 
 
17.3- A data base adotada será da assinatura do contrato. 
 
17.4 Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: 
 
  R = V x (1+IPCA) = onde: 
   
  R - Valor reajustado da parcela mensal; 
  V - Valor da parcela no período anterior; 
  IPCA – Ìndice IPCA acumulado nos últimos 12 meses. 
. 
17.5- Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 
 
15.6- Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier 
a ser determinado pela legislação então em vigor. 
 
17.7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
18- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1- A recusa do adjudicatário em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, bem como o 
atraso na entrega dos intes, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e 
permitirão a aplicação das seguintes sanções pela Prefeitura: 

   18.1.1- advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
   
   18.1.2- multas, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata; 

 
   18.1.3- suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Itaverava.  
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18.1.4- declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
no prazo não superior a 5 anos. 

 
18.2- A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia 
defesa, no caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição da ata ou deste edital, 
e, em especial, nos seguintes casos: 
 
18.2.1- recusa em assinar a ata ou retirar o instrumento equivalente, multa de 10% (dez por 
cento) do valor total do objeto contratual; 

 
   18.2.2- Recusa de fornecer os itens, multa de 10 (dez por cento) do valor total da ata;  
 

18.2.3- Caso os itens estejam em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, 
fora das especificações, quantidade, multa de 10% (dez por cento) do valor total da ata. 

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

18.3- As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de 
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

18.4 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

18.4.1- A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 
Pública poderá ser também, aplicada àqueles que: 

                
   18.4.1.2- Retardarem a execução do pregão 
 
    18.4.1.3- Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

    18.4.1.4- Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

 

19- DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1- Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 
 
19.2- Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 
documentos de Habilitação apresentados na sessão. 
 
19.3- É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres 
técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
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 19.4- É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do 
pregão. 
 
19.5- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme 
previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
19.6- A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, 
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente comprovado. 

 
19.7- O(A) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação  
vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

           
           19.8. Fazem parte integrante deste Edital; anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII. 

 
   19.9– A Ata de registro terá validade de um ano após a assinatura. 
 

20– IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
20.1– Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. 
 
20.1.1– Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
 
20.1.2– Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 

 
20.2- Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente 
licitação deverá ser encaminhada por escrito e serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 
12:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira, pelos telefones 31 3757-1135, 31 8471-0400 ou 
email: licitacao@itaverava.mg.gov.br 

 
 
 

Itaverava, 01 de Abril de 2021 

 
José Flaviano Pinto Álvaro Miranda Lana 

Prefeito Municipal Pregoeiro 

mailto:licitacao@itaverava.mg.gov.br
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Anexo I - Termo de Referência 

(documento anexo) 
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 Pregoeiro 
 

Anexo II 
 

À Prefeitura Municipal de Itaverava – MG 
 

Processo: 0522021 - [Registro de Preço] 

Pregão: 0036/2021 

Razão Social da Empresa  

CNPJ  

Inscrição Estadual  

Prazo de entrega:  

Modalidade Pregão 

Tipo de Apuração LOTE 

Data Abertura: 15/04/2021 

Hora Abertura: 08:00:00 

Telefone da Empresa  

pela presente propõe os preços e condições a seguir e fornecimento de acordo com as exigências 
do respectivo Edital 
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ITEM DESCRIÇÃO UND. MARCA MODELO QTDE Meses
Parcela 

Mensal

PREÇO TOTAL DO ITEM                                               

(QTDE x Meses x Parcela 

Mensal)

1

Luminária LED instalada até 40W 

4.000K, especificações conforme TR.

(Inlcusa remoção da luminária existente)

peça 265 60 -R$                                       

2

Luminária LED instalada até 50W 

4.000K, especificações conforme TR.

(Inlcusa remoção da luminária existente)

peça 100 60 -R$                                       

3

Luminária LED instalada até 80W 

4.000K, especificações conforme TR.

(Inlcusa remoção da luminária existente)

peça 77 60 -R$                                       

4

Luminária LED instalada até 120W 

4.000K, especificações conforme TR.

(Inlcusa remoção da luminária existente)

peça 40 60 -R$                                       

5

Luminária LED instalada até 150W 

4.000K, especificações conforme TR.

(Inlcusa remoção da luminária existente)

peça 23 60 -R$                                       

6

Braço de iluminação pública de 3m , 

especificações conforme TR. (Inlcusa

remoção do braço existente)

peça 75 60 -R$                                       

7

Braço de iluminação pública de 1,5m , 

especificações conforme TR. (Inlcusa

remoção do braço existente)

peça 100 60 -R$                                       

9
Conector para iluminação pública em

RDA, especificações conforme TR.
peça 1010 60 -R$                                       

9
Ferragens de iluminação pública,

especificações conforme TR.
peça 175 60 -R$                                       

10 Relé fotoeletrônico, especificações peça 505 60 -R$                                       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 1

-R$                                             PREÇO TOTAL - LOTE 1
 

 

 
Valor Total da Proposta por extenso: (  ). 
Exigências Complementares: 
1 – Validade da Proposta: 90 (noventada dias) 
2 – Condições de Faturamento: Conforme cláusula décima terceira do respectivo Edital. 
3 – Condições de Pagamento: Conforme cláusula décima quarta do respectivo Edital. 
4 – Todos os impostos, e demais despesas necessárias ao correto fornecimento do objeto estão 
inclusos nos preços. 
5 – Declaração de estar ciente de todas as exigências do Edital e 
anexos. 5 – Assinatura do Responsável legal, pela Empresa. 
6 – Proposta em papel timbrado da Empresa. 

 
(Cidade)................................., ......... de .....................................de ................ 

 

.......................................................................................... 
(assinatura do responsável pela empresa) 

Nome: 
Cargo: 
Identida
de: 

carimbo da empresa 
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Anexo III - Credenciamento 

 
A (nome da empresa) .................................. CNPJ nº, com sede à  ,,,,,,,, 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), quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município 
de Itaverava -MG (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na 
modalidade de Pregão Presencial nº 0XX/2021 (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. 

 
 

Itaverava, ... de ......................... de 2021. 

 
 

Assinatura  e 
CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA 
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL 036/2021 
 

Aos       dias do mês de  do ano de 2021, o Município de Itaverava 

estado de Minas Gerais com sede na Praça José da Costa Carvalho nº 109 – Centro – inscrita 

no CNPJ/MF sob nº   a seguir denominado simplesmente ÓRGÃO 

GERENCIADOR,  neste ato representado pelo Sr. José Flaviano Pinto, Prefeito do Município 

de 

Itaverava, CPF/MF n°    residente e domiciliado no 

endereço  , institui a presente Ata de Registro de Preços 

(ARP),decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 036/2021, cujo objetivo fora 

a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 

LUMINÁRIAS LED INSTALADAS E ACESSÓRIOS, COM 

PREVISÃO DE PAGAMENTO EM ATÉ 60 MESES EM 

ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAVERAVA/MG, processada 

nos termos do Processo Administrativo nº 052/2021, a qual se constitui em documento 

vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, 

segundo as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata de Registro de Preços, estabelece as cláusulas e condições gerais para o 

registro de preços objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INSTALADAS E 

ACESSÓRIOS, COM PREVISÃO DE PAGAMENTO EM ATÉ 60 

MESES EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE 

ITAVERAVA/MG, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedor foram 

previamente definidos, através do procedimento licitatório em epígrafe. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES 
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Integra a presente ARP a Prefeitura Municipal de Itaverava, localizado no endereço 
__________________________ , na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR; 

Parágrafo único – qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a 

utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação, desde 

que aceitas e formalizadas as exigências da Lei. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 

O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente obriga-se a: 
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, 

os preços, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, 

observada a ordem de classificação indicada na licitação; 

b) convocar o fornecedor registrado via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de 

empenho; 

c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 

obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos; 

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 

para fins de adequação às novas condições de mercado; 

e) consultar os fornecedores registrados (observada à ordem de classificação) quanto ao 

interesse em fornecimento dos itens a outros órgãos da Administração Pública que externem a 

intenção de utilizar o presente ARP; 

f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP; 

g) designar, dentre os servidores das unidades requisitantes, gestores de compras que serão 

responsáveis pelos pedidos dos itens registrados. 

h) é de competência do órgão gerenciador a obrigação de aplicar a sanção em caso de restar 

inobservado algum compromisso assumido com a assinatura da ata, seja em relação ao órgão 

participante do sistema ou a ele aderente; 

h.1) será do órgão contratante (gerenciador, participante ou aderente, a depender do caso) a 

competência para a imposição de sanções administrativas acaso inadimplida alguma 

obrigação em momento posterior à celebração do contrato. Em sendo o contratante órgão 
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 participante ou aderente, o órgão gerenciador deverá ser informado do inadimplemento para 

que sejam observados os respectivos impactos em face da ata de registro de preços, como o 

seu cancelamento. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 
O FORNECEDOR obriga-se a: 

 

a) retirar a respectiva nota de empenho e assinar a ata ou contrato, quando for o caso, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, no que couber; 

b) informar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a 

manifestar o interesse de utilizar a presente ARP, desde que não comprometa a capacidade 

de fornecimento assumida na Ata de Registro de Preços; 

c) entregar os itens solicitados nos prazos estabelecidos no edital de licitação do Pregão 

Presencial nº 036/2021. 

d) entregar os itens conforme especificações do edital e seus anexos e preços registrados na 
presente ARP; 

e) entregar os itens solicitados no respectivo endereço do órgão gerenciador ou não 

participante da presente ARP. 

f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP; 

g) manter-se, durante toda a vigência da ARP, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas e todas as condições exigidas na fase de habilitação do Pregão Presencial 

0XX/2021. 

h) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de um dia documentação de habilitação e 

qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 

i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador, participante e não 

participante(s), e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na 

execução das obrigações assumidas na presente ARP; 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua 

assinatura, vigorando até o dia  . 
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 CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO FORNECEDOR 
Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos itens registrados nesta 

ata encontram-se indicados no quadro abaixo: 

 
Empresa:  . 
CN.PJ:     
Telefone:  Endereço: 

      

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
a) O pagamento será efetuado à Contratada através de Transferência Bancária, conforme 

cláusula 14 do edital, desde que atendidas as condições de faturamento enunciadas na 

cláusula 13 do edital; 

b) o pedido de pagamento deverá ser apresentado no Setor de Compras e Licitações, 

conforme cláusula 14 do edital; 

c) a Nota Fiscal/Fatura será analisada pelo respectivo Gestor e atestada, se for o caso; 

d) o CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta/nota de 

empenho, sob pena de não ser efetuado o pagamento; 

e) Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 

isso gere direito a reajustamento de preços. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA 
A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar 

as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para 

determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de 

igualdade de condições, a preferência. 

 
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE 
Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor(es) e as especificações resumidas do objeto, 

como também as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial do 

Município de Itaverava, conforme Lei Orgânica Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações em forma de aditivo, obedecidas as 

disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, exceto aumento de quantitativos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos: 
I – Por iniciativa da Administração, quando: 

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e 

as condições da presente ARP; 

b) recusar-se a retirar a nota de empenho nos prazos estabelecidos, salvo por 

motivo devidamente justificado e aceito pela Administração; 

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; 

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente 

Registro de Preços; 

e) não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade; 

f) não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação; 

g) em razões de interesse público, devidamente justificadas. 

 
II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de 

Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que 

comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução desta ATA; 

Parágrafo único – o cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho 

fundamentado do Secretário de Administração do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E DO CANCELAMENTO DO 
REGISTRO 
a) A Administração poderá aplicar ao FORNECEDOR as penalidades previstas no artigo 28 do 

Decreto nº 5.450/2005, A Administração poderá, ainda, a seu critério, utilizar-se 

subsidiariamente das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, no que couber. 

b) Com fundamento no art. 28 da do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida de licitar e 

contratar com O Município de Itaverava, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

demais cominações legais e de multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o 

valor do item(s)/contratação, a Contratada que: 

b.1) Apresentar documentação falsa; 

b.2) Ensejar o retardamento da execução do seu 
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 objeto; b.3) Falhar ou fraudar na execução do 

contrato; 

b.4) Comportar-se de modo 

inidôneo; b.5) Fizer declaração 

falsa; e 

b.6) Cometer fraude fiscal. 

c) Para os fins da alínea “b.4”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90,92, 

93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

d) A Detentora da Ata ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação, com 

fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/93, à seguinte penalidade: 

d.1) multa moratória de: 

d.1.1) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do item(s)/contrato em caso de 

atraso no fornecimento, limitada a incidência de 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério 

da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, 

de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo 

da rescisão unilateral da avença; 

d.2) Sendo o atraso superior a vinte dias, configurar-se-á inexecução parcial ou total da 

obrigação, a ensejar a aplicação de multa compensatória, prevista na alínea “b”, sem prejuízo 

da aplicação da multa moratória limitada a 10%, oriunda do atraso referido no sub-item 

anterior. 

e) As multas moratória e compensatória poderão ser cumuladas com as sanções previstas na 

alínea “a”. 

f) Apenas as aplicações das multas compensatória e moratória não necessitam ser publicadas 

no Diário Oficial do Município, devendo a intimação da apenada dar-se por meio de notificação; 

g) As sanções estabelecidas nesta cláusula são da competência exclusiva da autoridade 

designada nos normativos internos deste Tribunal, facultada a defesa do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da efetiva notificação. 

h) A autoridade competente, na aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, deverá 

levar em consideração a gravidade da conduta da detentora da ATA, o caráter educativo da 

pena, bem como o dano causado ao Órgão Gerenciador, observados os princípios da 

proporcionalidade, da razoabilidade, da prevalência e indisponibilidade do interesse público, 

em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
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 i) O valor da multa moratória ou compensatória, nos termos do artigo 86, § 3º da LLC, poderá 

ser descontado dos créditos da detentora da Ata, da garantia ou cobrado judicialmente, nesta 

ordem. 

j) O recolhimento do valor da multa, moratória ou compensatória, deverá ser feito no prazo de 

5 (cinco) dias úteis contados da data da intimação da aplicação da sanção, sob pena de seu 

desconto ser efetuado conforme item anterior, acrescida de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês. 

k) As penalidades estabelecidas nestas cláusulas deverão ser registradas no Setor de 

Compras e Jurídico do município de Itaverava. 

l) caso seja constatada a irregularidade fiscal durante a vigência da ARP, a Administração 

notificará o Fornecedor para providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias. 

Persistindo a irregularidade serão adotadas providências no sentido de rescindir a avença; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO 
A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a 

seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: 

a) Processo Administrativo nº 0XX/2021; 

b) Edital do Pregão Presencial nº 0XX/2021 e anexos; 

c) Proposta Comercial da FORNECEDORA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
Para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o foro 

da Comarca de Conselheiro Lafaiete-MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

Nada mais havendo a tratar eu,  , Secretário Municipal de 

Administração, lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 

assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor. 

 

Prefeito Municipal 
Órgão Gerenciador 

 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Empresa Fornecedora 
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Anexo – V 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
Declaramos, para devidos fins, sob as penalidades da Lei, que a empresa ..................... 
CNPJ -,,,,,,,,,,,, com sede na ,,,,,,,,,,,,,  cidade ,,,,,,,  encontra-se  HABILITADA e concorda com 
o termos do edital  para  participar   do Processo Licitatório nº 023/2021 Pregão Presencial nº 
012/2021, nos ditames  da  Lei  Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei Federal 8.666/93. 

 
 

  , de  de    
 
 

Empre
sa 

CNPJ 
 

Obs: Assinatura 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAVERAVA 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

PROCESSO DE LICITAÇÃO– 052/2021 

EDITAL DE LICITAÇÃO E ANEXOS PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 036/2021 

REGISTRO DE PREÇOS 

  
 

Anexo VI 

D E C L A R A Ç Ã O 
N Ã O E M P R E G A M E N O R E S 

............  inscrita  no  CNPJ  nº ....................   por  intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) ................ portador(a)  da   Carteira  de  Identidade   nº  .............................. e   do  CPF   
nº 
......................  , DECLARA, para fins  do  disposto  no  inciso V do  art. 27 da  Lei  nº 8.666  de 

21  de  junho  de  1993, acrescido  pela  Lei  nº  9.854, de  27  de  outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre: 

 

RESSALVA. 
 

( ) não emprega menor de dezesseis anos. 
 

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz. 
 

Declaramos que, em caso de êxito no Processo Licitatório, em caso de Contratação de 

Aprendiz, cumpriremos a cota de acordo com o (Art.429 e seguintes da CLT). 

 
 

  , de  de  . 
 
 

 

Representante legal da empresa 
CPF nº 

 
 

(OBS: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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Anexo VII 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

Aos       dias do mês de  do ano de 2021, o Município de Itaverava 

estado de Minas Gerais com sede na Praça José da Costa Carvalho nº 109 – Centro – inscrita 

no CNPJ/MF sob nº   a seguir denominado simplesmente 

CONTRATANTE,  neste ato representado pelo Sr. José Flaviano Pinto, Prefeito do Município 

de 

Itaverava, CPF/MF n°    residente e domiciliado no 

endereço  , e do outro lado a empresa 

______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

________________________, com sede a Rua ________________________, neste ato 

representada por __________________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, instituem o presente contrato, 

decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 036/2021, cujo objetivo fora a 

formalização de contrato paara AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 

INSTALADAS E ACESSÓRIOS, COM PREVISÃO DE 

PAGAMENTO EM ATÉ 60 MESES EM ATENDIMENTO AO 

MUNICÍPIO DE ITAVERAVA/MG, processada nos termos do Processo 

Administrativo nº 0XX/2021, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às 

partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, segundo as cláusulas e condições 

seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O presente Contrato, estabelece as cláusulas e condições específicas objetivando a 

AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED INSTALADAS E 
ACESSÓRIOS, COM PREVISÃO DE PAGAMENTO EM ATÉ 60 
MESES EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE 
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ITAVERAVA/MG, cujos quantitativos, especificações e preços foram previamente 

definidos, após a formalização da ata de registro de preços e cumprimento do item 7 do termo de 
referência (anexo I do edital), do procedimento licitatório em epígrafe. 

 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
2.1 A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, as importâncias previstas na planilha 

orçamentária, componente da proposta vencedora de preços apresentada na oportunidade da 
licitação, posteriormente adjudicada.  

 
2.2. No referido preço estão inclusos todos os custos advindos, decorrentes e relacionados 

a responsabilidade técnica, licenças, autorizações, alvarás, mão de obra, pessoal, produtos, 
materiais, transportes, seguros, combustível, equipamentos (inclusive os de proteção individual), 
fretes, tributos, encargos sociais e trabalhistas e demais custos necessários a plena e total 
execução do objeto e demais atribuições e obrigações constantes do Pregão Presencial nº 
XXX/2020. 

 
2.3. O pagamento será efetuado em 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas, até o 

dia 10 (dez) de cada mês, a contar do primeiro faturamento, respeitando a cláusula do reajuste 
anual. 

2.4. O CONTRATADO deverá manter como condição para pagamento, durante todo o 
período contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
obrigado a apresentar MENSALMENTE, para liberação do pagamento, os seguintes 
documentos: 

2.4.1. Comprovante de pagamento da guia de recolhimento refererente ao ICMS do estado 
destino (DIFAL-MG), das notas fiscais citadas no item 13 

2.4.2. CERTIDÃO NEGATIVA TRABALHISTA 
2.4.3. CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA FEDERAL 
2.4.4. CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL 
2.4.5.CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA MUNICIPAL 
2.5  O pagamento somente será autorizado depois de atestado o “recebimento” pelo 

servidor competente na nota fiscal apresentada, atendidas as seguintes condições: 
2.5.1 O faturamento será realizado de forma imediata, admitindo-se de forma parcial, de 

acordo com a entrega dos bens instalados, até o último dia de cada mês, respeitando o prazo do 
item 12.5 do edital. 

2.5.2 A contratada deverá emitir 70% (setenta por cento) do valor contratual em notas 
fiscais de produtos (NF-e) e o restante, 30% (trinta por cento), referente a parcela da instalação, 
em notas fiscais de serviços (NFs). 

2.5.3 Na nota fiscal dos produtos (NF-e), as luminárias LED, deverão constar sobre o NCM 
94054010, sob pena de não aceitação do documento fiscal e bloqueios dos pagamentos. 

2.6  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
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 situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante. 
2.7  Constatando-se, a situação de irregularidade do CONTRATADO, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da contratante. 

2.8  Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e 
trabalhista quanto à inadimplência do CONTRATADO, bem como quanto à existência de 
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 
garantir o recebimento de seus créditos. 

2.9  Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado o 
CONTRATADO o contraditório e a ampla defesa. 

2.11  A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida de acordo com os valores unitários e totais 
discriminados neste  contrato. 

a) O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das Notas 
Fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação. 

2.12  A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida de acordo com os valores unitários e totais 
discriminados neste  contrato. 

2.13  A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do município contratante. 
2.14  Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, 

acompanhados das respectivas Notas Fiscais, através do responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações do Termo de Referência. 

2.15  Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações do Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 
10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades. 

2.16  Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 

2.17  Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 
dia do esgotamento do prazo. 

2.18  O recebimento provisório ou definitivo do objetivo, não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

2.19  Os pagamentos far-se-ão através de crédito em conta corrente bancária do 
CONTRATADO. 

2.20  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção 
monetária. 

2.21 - Incidirá sobre o valor total da(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), os tributos decorrentes 
de expressa disposição legal, os quais serão retidos na fonte, conforme o caso. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 
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3.1. A entrega dos bens deverá ter início no prazo de até 10 (dez) dias do recebimento da 

Autorização do Fornecimento pela CONTRATADA, estendendo-se até 3 meses, podendo ser 
renovado por igual período, em conformidade  com  as  regras  previstas  no  Edital e  seus  
anexos. 

3.2. O presente instrumento terá vigência de 60 (sessenta) meses a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser alterado, no todo ou em parte, mediante acordo entre as partes e 
através de termo aditivo, de acordo com a Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS 

 
4.1. Não haverá reajustamento nos preços pactuados em contrato, durante os primeiros 12 (doze) 
meses a partir da data base da assinatura do contrato. 
4.2. A partir do décima terceira parcela, haverá reajuste anual do pagamento a ser efetuado a 
contratada, a cada aniversário do contrato. 
4.3. A data base adotada será da assinatura do contrato. 
4.4. Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: 
 
  R = V x (1+IPCA) = onde: 
   
  R - Valor reajustado da parcela mensal; 
  V - Valor da parcela no período anterior; 
  IPCA – Ìndice IPCA acumulado nos últimos 12 meses. 
. 
4.5. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 
4.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier 
a ser determinado pela legislação então em vigor. 
4.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
4.1. Além das demais obrigações e responsabilidades constantes no Pregão Presencial nº 

0XX/2020 (Licitação Compartilhada promovida pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do 
Itajaí – CIMVI), anexos e no presente contrato, fica a CONTRATADA desde já responsável: 

 
a) Prestar e cumprir fielmente todo o objeto e demais serviços, atribuições e prazos 

constantes deste instrumento, arcando com todos os custos, ônus e obrigações advindas, 
decorrentes ou relacionadas aos mesmos; 

 
b) Disponibilizar todo e qualquer recurso seja ele de que natureza for, necessário à 

execução do objeto deste instrumento, arcando com todo e qualquer custo advindo, decorrente 
ou relacionado ao mesmo; 

 
c) Enviar ao CONTRATANTE, nota fiscal e os demais documentos constantes da Cláusula 

Segunda, para recebimento dos valores; 
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d) Responsabilizar-se civil, criminal e por toda e qualquer indenização ou reparação que 

surgir em virtude de dano causado ao CONTRATANTE e a qualquer terceiro, decorrentes de 
ação ou omissão, negligência, imperícia e imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus 
empregados, profissional ou preposto, ficando assegurado o direito de regresso; 

 
e) Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações 

concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias, previdenciárias, comerciais 
e de qualquer outra natureza, bem como quanto a quaisquer despesas advindas, decorrentes ou 
relacionadas à execução do objeto do presente instrumento; 

 
f) Assumir todos e quaisquer custos e ônus relativos a pessoal, mão de obra, tributos, 

material e equipamentos, sejam eles de que natureza forem, necessários à execução deste 
contrato. 

 
g) Providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, taxas, 

anotações, licenças e autorizações necessárias à execução do objeto do presente instrumento; 
 
h) Por todos os serviços, materiais e equipamentos necessários a execução do objeto deste 

contrato; 
 
i) Por fornecer pessoal habilitado para a execução do objeto, ARTs e demais atribuições 

constantes deste instrumento; 
 
j) Comunicar ao CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 

impedir a execução destes serviços (por escrito); 
 
k) Responsabilizar-se por todos os encargos e honorários advocatícios de possível 

demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou 
vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

 
l) Facilitar que o CONTRATANTE acompanhe e fiscalize todas as atividades inerentes a 

execução do objeto do presente instrumento, fornecendo ao mesmo todas as informações e 
esclarecimentos que lhe forem solicitados. 

 
m) Cumprir  todas  as  obrigações  constantes  do Edital, seus  anexos e da  proposta 

vencedora  os  quais se  consideram integrantes  deste  contrato. 
 
4.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) Efetuar o pagamento nos termos estipulados na Cláusula Segunda; 
 
b) Fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do presente instrumento; 
 
c) Fazer a publicação resumida deste instrumento, na forma da Lei. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO 
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5.1. O CONTRATANTE exercerá amplo e total direito de fiscalização sobre o objeto ora 

contratado, sendo que em nenhuma hipótese estará a CONTRATADA eximida das 
responsabilidades civis, administrativas, trabalhistas, securitárias, fiscais, penais, comerciais ou 
outras relacionadas à execução do objeto e demais atribuições constantes deste instrumento e 
do Pregão Presencial nº 0XX/2020 (Licitação Compartilhada promovida pelo Consórcio 
Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI). 

 
5.2. As orientações da fiscalização a ser efetuada pelo CONTRATANTE serão por escrito, 

onde constarão instruções, ordens e reclamações, bem como decisões acerca dos casos 
omissos. 

 
5.3. A fiscalização e o acompanhamento acima descritos não eximem a CONTRATADA, de 

nenhuma forma, de sua plena, total e exclusiva responsabilidade quanto à execução do objeto 
deste instrumento e perante quaisquer terceiros e o CONTRATANTE.  

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 
6.1. Além das demais disposições constantes do Pregão Presencial nº 0XX/2020, anexos e  

presente contrato e ressalvados os motivos de força maior (devidamente comprovados) e 
aqueles que porventura possam ser apresentados pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 
incorrerá na penalidade de 10,0% (dez por cento) do valor do contrato, pelo não cumprimento de 
qualquer das cláusulas, condições, obrigações, prazos constantes do presente instrumento, 
descumprimento  das normas  e  outras  determinações expedidas  pelos  órgãos técnicos (NBR, 
ABNT,  entre outros) e departamentos do Poder Público,  ou  qualquer  outra   violação 
contratual, editalícia, legal, inclusive  quanto à  boa fé e  probidade  contratuais, além de  ficar 
sujeito a rescisão unilateral, segundo critério do Poder Público. 

 
6.2. A CONTRATADA será notificada antes da aplicação da penalidade e terá 03 (três) dias 

úteis para apresentar sua defesa, a qual, não sendo aceita ou deixando de ser apresentada, 
culminará na cobrança da penalidade, tudo de conformidade com as disposições constantes do 
edital e do contrato em questão, independentemente das demais medidas legais cabíveis. A 
penalidade deverá ser paga junto à Tesouraria do CONTRATANTE, em até 15 dias da sua 
aplicação e notificação, podendo ser objeto de cobrança administrativa ou judicial após este 
prazo. Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento espontâneo da penalidade até o dia 
estabelecido, ficará sujeita a suspensão do contrato e compensação nos créditos que 
eventualmente detenha junto ao CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EVENTUALIDADE E NÃO SUBORDINAÇÃO QUANTO AO 

SERVIÇO PRESTADO 
 
7.1. A CONTRATADA executará única e exclusivamente as disposições constantes deste 

instrumento, por seus próprios empregados e meios, não havendo qualquer tipo de subordinação 
ou vínculo empregatício entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
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 8.1. A rescisão contratual poderá ser: 
 
- determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I à XII e XVII a XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 
- amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 
para o CONTRATANTE ou aos Municípios consorciados. 

 
8.2. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pelo CONTRATANTE, 

com as consequências previstas na Cláusula Sexta. 
 
8.3. Constituem também motivos para rescisão do Contrato, as demais disposições 

constantes do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.4. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 

8.666/93, sem que haja culpa ou dolo da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados, quando os houver sofrido. 

 
8.5. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78, acarretará as consequências 

previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.6. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do CONTRATANTE, a 

rescisão importará em: 
 
- aplicação da pena de suspensão de direito de licitar com o CONTRATANTE, 

quaisquer dos municípios que o compõem, seus órgãos descentralizados, pelo prazo de até 2 
(dois) anos; 

 
- declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de 

cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestidas de má fé (a juízo 
do CONTRATANTE). A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, 
ponderando-se sua natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, 
assegurando-se defesa ao infrator. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
9.1. A CONTRATADA não poderá transferir delegar ou ceder, de qualquer forma a 

terceiros, as atribuições e responsabilidades constantes deste instrumento, sem que haja prévio 
consentimento por escrito do CONTRATANTE. 

 
9.2. A CONTRATADA declara para os devidos fins que as alterações  decorrentes  do 

presente instrumento não acarretam desiquilíbrio da  equação econômico  financeira  do 
contrato,  assumindo o dever de  bem e  fielmente  executá-los  nos  moldes  da  contratação, 
pelos  valores ora  consignados. 

 
9.3. Permanecem em vigor as demais disposições da ata de registro de preços nº 
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 _______________. 
 
9.4. Fica   designado o servidor XXXXXXXXXXXXXX para  fazer  o acompanhamento da  

execução do  presente  contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de _________________ – SC, para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente contrato, renunciado a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para que surta  seus  jurídicos  e  legais  efeitos. 
 
__________________, ___ de _____________ de 2020.
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ANEXO VIII - MODELO DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 
 
Processo Licitatório n° 052/2021 
Modalidade: Pregão Presencial RP n° 036/2021 
Tipo: Menor preço por lote 

 
A (NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) __________, inscrita no CNPJ sob o n° _____, por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)__________, portador do documento de 
Identidade nº ___ e CPF nº 000.000.000-00, DECLARA, sob as penas da Lei, cumpre os 
requisitos legais para qualificação como _________ (incluir uma das condições da empresa, se 
é Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), nos termos da legislação vigente, 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não está sujeita a 
quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42º a 49º da referida Lei. 
 
Local e data. 
 
_____________ 
(Assinatura do Representante da Empresa) 
OBS.: Favor seguir este modelo da declaração na íntegra em papel timbrado da empresa. 

 
Local ,       de  de . 

 

 
…………………………………………………………………… 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
 
 
 
 


