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  EDITAL DE LICITAÇÃO  
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. A Prefeitura Municipal de Rio Vermelho /MG, doravante denominada 
apenas Prefeitura, torna público para conhecimento de todos os interessados 
que, realizará Procedimento administrativo de licitação na modalidade Pregão 
Presencial, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO 
VISANDO A CAPTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO AOS 
ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E 
ESTADUAL, conforme especificação contidas no anexo I deste edital. 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e equipe de apoio, 
designado pela Portaria 097/2022 e demais legislações pertinentes, 
subsidiariamente, pela Lei Nº10.520 de 2002, Lei Federal n.º 8.666, de 1993, 
Decreto Municipal N° 004/2007 (que regulamenta a modalidade pregão) e 
pelas condições estabelecidas pelo presente edital. 
 
2- DO OBJETO: 
2.1- Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO E SUPORTE 
ADMINISTRATIVO VISANDO A CAPTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
RECURSOS JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL, conforme especificação 
contidas no anexo I deste edital. 
 
3 - CONDIÇÕES GERAIS 
3.1 - A presente aquisição é realizada para garantir a continuidade dos serviços 
administrativos conforme legislação pertinente e disposição ora expressa neste 
Edital. 
3.2 – Os serviços objetos desta licitação, deverão ser realizados nas 
dependências da Prefeitura e demais secretarias, na quantidade, horário e 
local estipulados pela Administração. 
3.3 - Do prazo do contrato: a contar da assinatura do contrato pelas partes, 
com prazo de vigência até 12 meses, prorrogáveis nos termos da Lei Nº8.666/93. 
3.4. Os proponentes deverão apresentar o preço unitário para cada item 
cotado e o prazo de validade da proposta de preços apresentada que não 
poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias em relação à data de realização do 
Pregão.  
3.5- A prestação de serviços a ser solicitada, será feita realizado após 
apresentação da requisição padronizada ao licitante vencedor. 
3.6- Todos os serviços a serem prestados deverão ser considerados como de 
primeira qualidade, apresentando características adequadas à utilização.  
3.7- Os serviços deverão ser atendidos no prazo máximo de 05 (cinco) dias após 
o recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento, devidamente assinada 
pela Autoridade Administrativa deste Município. 



 
3.8- A proposta deverá estar enumerada conforme o Anexo II deste Edital, não 
podendo ser trocada a ordem numérica de qualquer item, sob pena de 
prejuízo da empresa licitante. 
2.11- O Departamento Municipal de Administração será responsável pelo 
recebimento dos serviços. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
4.1– Poderão participar deste Pregão empresas cadastradas ou interessadas 
que atenderem a todas as exigências quanto à documentação constantes 
deste Edital e seus Anexos. 
4.1.1– Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas. 
4.2 - Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem 
em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, 
ou estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o Município, ou tenham sido declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como 
licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 
4.3 – A participação nesta licitação nos itens cujo valor total seja inferior a 
R$80.000,00 (oitenta mil reais) é preferencial às Microempresas – ME, Empresas 
de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas do ramo pertinente ao objeto licitado, 
nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/06. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
5.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro 
decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
5.1.1 Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada 
nova data para a realização do certame. 
5.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante 
que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital 
até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo 
intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do 
certame. 
 

6. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
6.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro 
por um representante devidamente munido de documento que o credencie a 
participar deste procedimento licitatório. 
5.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único 
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para 
todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
6.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos: 



 
I - Documento oficial de identidade; 
II - Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante 
ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência 
de tal investidura (Anexo VI). 
6.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante, 
tais como contrato social/alteração contratual e cópia do documento de 
identidade de quem outorga poderes. 
6.5 Em se tratando de microempresa –ME ou empresa de pequeno porte – EPP, 
a comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de 
certidão expedida pela Junta Comercial, ou, caso a empresa apresente em sua 
denominação ou firma abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos do Art. 72 da Lei 
Complementar 123/06, poderá apresentar apenas declaração de 
enquadramento conforme Anexo VII, e deverá ocorrer quando do 
credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar 
nº. 123/2006. 
6.5.1. Em se tratando de MEI – Microempreendedor Individual, a comprovação 
desta condição será efetuada mediante certificado da condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI. 
6.6. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na 
sessão, para fins de apresentação de lances. 
6.7. O representante poderá ser substituído por outro devidamente 
credenciado. 
6.8. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais 
de uma empresa licitante. 
6.9 . Junto ao CREDENCIAMENTO deverá ser apresentada Declaração 
conforme indicado no item 7.1, "a". 
 
7. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
7.1. – No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada 
licitante entregará ao Pregoeiro e seus auxiliares: 
a) Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme Anexo X (a referida declaração deverá estar por fora dos 
envelopes). 
b) 01 (um) envelope contendo a proposta comercial (ENVELOPE Nº. 1); e 
c) 01 (um) envelope contendo os documentos da habilitação (ENVELOPE Nº. 2) 
7.2. – Declarado encerrado o credenciamento pelo Pregoeiro, não serão 
admitidos novos proponentes. 
 
8 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
8.1- Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: 
“Proposta de Preço” e “Habilitação”. 



 
8.2- Os conjuntos de documentos relativos à proposta de preço e à habilitação 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no 
fecho e identificados com o nome da licitante, o número e objeto da licitação 
e, respectivamente, os títulos dos conteúdos "Proposta de Preço" e "Documentos 
de Habilitação", na forma dos incisos I e II a seguir: 
 
I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 
 

 
A/C DO PREGOEIRO ROGERIO VIEIRA CAMPOS LEAL 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL” 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2023 
DATA: 09/02/2023. 

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 

A/C DO PREGOEIRO ROGERIO VIEIRA CAMPOS LEAL 
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Envelope 2 - “HABILITAÇÃO” 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2023 

DATA: 09/02/2023. 
 
8.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão 
ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
Cartório competente ou por servidor do Município, ou por meio de publicação 
em órgão de imprensa oficial. 
8.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de 
ilustração das propostas de preços. 
8.5 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, 
compreendendo aqueles referentes à proposta de preço e à habilitação, além 
de seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 
8.6.O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação 
deverá ser o mesmo do estabelecimento da empresa que emitirá a Fatura. 
 
9 – DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº. 1 
 
9.1. –  São requisitos da proposta de preço: 
 

a) Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datadas, assinadas e rubricadas todas as folhas pelo 
representante legal do licitante proponente;  

b) Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, 
telefone, fax e endereço eletrônico e-mail, este último se houver, para 



 
contato, bem como: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de 
Identidade, domicílio e cargo na empresa de seu representante legal; 

c) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
de sua apresentação; 

d) Ser representada com cotação de preços definida no objeto deste Edital 
e seus anexos, em moeda corrente nacional (R$ 1,00), expressos em 
algarismos e por extenso, básicos para a data de apresentação da 
proposta; 

e) Constar preço unitário e total. Em caso de divergência entre os valores 
unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, entre os expressos 
em algarismos e por extenso, será considerado este último; 

f) Ser declarada expressamente que os preços contidos na proposta 
incluem todos os custos e despesas, e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

g) Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

h) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos 
nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo os materiais ser fornecidos ao Município sem 
ônus adicionais.  

i) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus anexos e que, por serem omissas, apresentarem 
irregularidades ou defeitos que possam dificultar o julgamento.  

j) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte 
do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 

9.2- A prestação de serviços será realizada mediante apresentação da ordem 
de serviço.   
9.3- No preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, 
deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e 
indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como 
quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo 
admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
9.4 -  Será desclassificada a proposta que não atender o disposto no artigo 48, 
II da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
9.5- Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 
preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

9.6- Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, 
abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
previdenciárias, fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, seguros, frete, 
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir 
sobre o objeto desta licitação. 
9.7- Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, 
sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional 
devido a erro ou má interpretação por parte da licitante proponente.  
 



 
10 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 
10. – A documentação relativa à habilitação consistirá de: 
 

10.1.1- REGULARIDADE JURÍDICA 

10.1.1.1- 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; 
10.1.1.2- Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente. 
 
10.2.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
10.2.2.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ  
10.2.2.2- Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual. Lei 8666/93, art. 29, II; 
10.2.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade 
Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
10.2.2.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 
competente do Estado; 
10.2.2.5- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 
competente do Município; 
10.2.2.6- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 
10.2.2.7- Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos 
tributários, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto licitado; 
10.2.2.8- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou certidão positiva 
com efeito de 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. 
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório 
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde 
que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro. 
 
10.2.3-  DECLARAÇÃO DE CARATER GERAL  
10.2.3.1- Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal, sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da 
empresa, conforme (Anexo IV); 
10.2.3.2- Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação 
(ANEXO III). 



 
 

10.2.3.3- Declaração da não existência de empregados em condições 
excepcionais (ANEXO IV). 
10.2.3.4- Declaração de que concorda com os termos do edital (ANEXO IX). 
10.2.4- QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA 
10.2.4.1- Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo Poder 
Judiciário da sede da licitante ou órgão equivalente, com data de emissão não 
superior a 90 (noventa) dias da data da sessão. 
10.2.5- Na ausência de documentos constantes do item 10.2.2, deste título, o 
pregoeiro e equipe de apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores 
para sua emissão, juntando-os aos autos. 
10.3- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 
10.4- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 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 o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
10.4.1- Conforme dispõe no art. 42 da Lei Complementar 123/06 a licitante será 
considerada habilitada para efeito da assinatura do contrato, portanto 
somente assinará o contrato a licitante que apresentar regularidade fiscal e 
trabalhista e assim procederá o Município: 
a) Em ata de sessão pública conceder 05(cinco) dias úteis somente prorrogáveis 
após manifesto do interessado; 
b) Adjudicação e homologação com ressalvas pois a Contratação estará 
condicionada ao cumprimento do que dispõe no item 10.4 e no prazo previsto 
em Lei; 
c) Ao término do prazo indicado no item 10.4 a adjudicatária apresentando a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será convocada sessão 
extraordinária para decidir pela efetiva habilitação; 
c.1) A sessão poderá ocorrer no momento em que a Adjudicatária apresentar 
a documentação, desde que o prazo não seja superior ao limite do prazo 
indicado no item 10.4. 
d) O Município publicará a decisão no diário oficial do Município. 
10.5- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar: 
10.5.1- Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com 
o endereço respectivo: 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome e 
com o CNPJ da matriz;  



 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome e com 
o CNPJ da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
10.6- Os interessados poderão apresentar sua documentação através de 
cópias autenticadas. As cópias não autenticadas deverão vir acompanhadas 
dos respectivos originais para autenticação pela Comissão do Pregão. Não 
serão aceitos documentos em forma de "fax". 
10.7- Os documentos previstos neste edital poderão ser autenticados pelo 
Pregoeiro ou pela equipe de apoio, no ato da abertura do envelope de 
documentos ou mesmo antes de iniciar a sessão do pregão.  
10.7.1- Serão aceitas somente cópias legíveis; 
10.7.2- Não serão aceitos documentos que estejam rasurados;  
10.7.3- O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 
10.2.5-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
10.2.5.1- Atestado de Capacitação Técnica, em nome da licitante ou em nome 
do(a) Responsável Técnico - RT, desde que comprovado seu vínculo com a 
mesma, fornecido por pessoa jurídica de direito público, comprovando aptidão 
da licitante ou do(a) seu RT para desempenho de atividade compatível com a 
gestão e prestação de contas de convênios públicos; 
10.2.5.1.1- A comprovação em referência se dará através de Contrato de 
Prestação de Serviços ou quando o(a) RT fizer parte do quadro societário 
(contrato social) da licitante e/ou através de registro na CTPS; 
10.2.5.1.2- O atestado em referência deverá ser devidamente registrado no 
Conselho de Classe pertinente ao objeto ora licitado - CRA, CRC e afins; 
10.2.5.2- Comprovação de registro no Conselho Regional da Classe em nome 
da Licitante e/ou do(a) RT, vigente -Registro de Comprovação de Aptidão; 
10.2.5.3- Comprovação de Regularidade junto ao Conselho de Classe 
pertinente em nome da licitante e/ou do(a) RT, vigente - Certidão de Registro 
de Regularidade de Pessoa Física e Jurídica; 
Perfil, mínimo, do Responsável Técnico a ser indicado pela Contratada: 
10.2.5.4- Experiência na realização de serviços e afins constantes do objeto, 
envolvendo projetos patrocinados por entes públicos, inclusive com prestação 
de contas, comprovada mediante apresentação de currículo do prestador de 
serviço descrevendo as experiências profissionais e, ainda, no mínimo, 1 (um) 
certificados em nome do profissional indicado que comprovem sua aptidão 
para o exercício das atribuições requeridas; 
10.2.5.5- Formação superior em administração, gestão pública, administração 
pública ou similares; 
10.2.5.6- Experiência na operacionalização dos sistemas SICONV (Sistema de 
Convênios disponibilizado pelo Governo Federal), inclusive, amplo 
conhecimento da Ordem Bancária de Transferência Voluntária - OBTV e 
SIGCON (Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Minas Gerais); 
10.2.5.7- Experiência na operacionalização e gestão em todas as demandas 
advindas e/ou celebradas com Entidades do Terceiro Setor. 
 
11- DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 



 
11.1- Até o dia e hora no local mencionado no preâmbulo deste Edital o 
Pregoeiro Oficial e/ou equipe de apoio fará o protocolo dos envelopes de 
Proposta e Documentação. 
11.2- A abertura dos envelopes 01-PROPOSTA DE PREÇO e 02 - DOCUMENTOS 
dar-se-á na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão 
Pública do Pregão. 
11.3- Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima 
referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 
 
12- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO: 
12.1.1- Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços de até 10% 
(dez por cento), superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor. 
12.1.2- Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no 
subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 
03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 
12.1.3 – No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos 
requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a 
apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até 
proclamação do vencedor. 
12.1.4 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio, para determinação da ordem de oferta dos lances. 
12.1.5 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for 
conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo 
admitida à disputa para toda a ordem de classificação. 
12.1.6- Na sucessão de lances, a diferença de valor não poderá ser inferior a 1% 
(um) por cento sobre o valor unitário do item; 
12.1.7– É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
12.1.8– Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer 
outra condição não prevista neste edital. 
 
12.1.9– Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades previstas neste Edital. 
12.1.10 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação 
das propostas. 
12.1.11– Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre 
a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a 
contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente, 
para que seja obtido preço melhor. 
12.1.12– O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas 
pelo Pregoeiro, as Licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 
lances. 



 
12.1.13– Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver 
sido ofertada por microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP e 
houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior 
à melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
12.2– Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
12.2.1– a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 
5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar nova proposta 
de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob 
pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 
12.2.2– apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas 
as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste 
Pregão; 
12.2.3– não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as demais ME e EPP remanescentes cujas 
propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta condição, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
12.2.4- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que 
se encontrarem no limite estabelecido no caput desta condição, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta 
melhor oferta. 
12.3- Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição 
anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada 
em 1º lugar na etapa de lances. 
12.4- Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, 
observadas as disposições da Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor 
preço por lote. 
12.5– Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com 
o menor preço por lote, apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade 
da proposta de valor mais baixo, comparando-o com os valores consignados 
em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
12.6– A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 
aceitáveis. Será declarado vencedor a Licitante que apresentar a proposta de 
acordo com as especificações deste edital, com o preço de mercado e que 
ofertar o menor preço por lote 
12.7– Será desclassificada: 
a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 
b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. 
12.8 – Da sessão pública do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, 
contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das 
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da 
análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
12.9 – A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 
toda e qualquer informação, acerca do objeto, ser esclarecida previamente 
junto ao Pregoeiro. 



 
12.10– Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada 
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no 
mesmo ato e, lavrada ata devendo ser assinada pelos licitantes presentes. 
12.11- Serão consideradas manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos 
preços unitários forem inferiores a 70% dos preços de mercados e ou dos preços 
orçados pela Administração Municipal. 
12.12- Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens ou 
outras formas não previstas no Edital.  
12.13- Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, 
contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das 
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da 
análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos.  

 
13– DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE HABILITAÇÃO 
13.1– Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope 
nº. 2 – “Habilitação” do licitante cuja proposta tenha sido classificada em 
primeiro lugar. 
13.2– Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas 
em cartório competente ou por servidor designado para o pregão. 
13.3– As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a 
habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 
13.3.1– Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente apresentar preço inferior ao 
menor preço ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
13.3.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista 
dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao 
Pregoeiro. 
13.3.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois 
dias úteis inicialmente concedidos. 
13.3.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 
13.4 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para 
realização do pregão; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 
(noventa) dias, contados de sua expedição. 
13.5 – Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas 
neste Edital, será inabilitado, e o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes 
e procederá à habilitação do licitante seguinte, na ordem de classificação, 
repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até apuração de 
uma proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor. 
13.6 – O pregoeiro negociará diretamente com o proponente, para obtenção 
de melhor preço. 



 
 
 
14- DA ADJUDICAÇÃO: 
14.1- Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, 
a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o(s) item (s) objeto 
do certame.   
14.2- Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração 
de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
proponente para que seja obtido preço melhor.  
14.3- Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 
proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos 
licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo 
que a falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na 
decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata da 
Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de 
que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, 
manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03(três) dias corridos, 
após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 
imediata do processo. 

15 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
15.1– Tendo a licitante manifestado, motivadamente, a intenção de recorrer na 
sessão pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentação das razões de recurso. 
15.2 – As demais licitantes, já intimadas na sessão pública supracitada, terão o 
prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contra-razões, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos, em secretária. 
15.3– A manifestação na sessão pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 
15.4– As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por 
escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
15.5– O início da contagem dos prazos, bem como seu término, dar-se-á sempre 
em dias úteis. 
15.6. – A falta de apresentação de razões, mencionadas no subitem 15.1., 
importará a decadência do direito de recurso, culminando com a adjudicação 
do objeto do certame à licitante vencedora. 
15.7– O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
15.8– A decisão proferida em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á 
conhecimento, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
15.9– Não serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 
15.10- Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá 
efeito suspensivo.  



 
15.11- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
15.12- Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do 
objeto da licitação ao licitante vencedor. 
15.13 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no Setor de Compras e Licitações, na Praça Nossa Senhora da 
Pena, n°308, Centro, em Rio Vermelho /MG, no horário de 08:00 às 16:00 de 
segunda à sexta feira. 
 
16 – DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREÇOS 
16.1– O contrato será firmado entre a Prefeitura Municipal de Rio Vermelho - MG 
e o vencedor da licitação, o qual consignará os direitos e obrigações das partes 
conforme instrumento que faz parte integrante e complementar deste Edital, 
independente de transcrição. 
16.2- O licitante vencedor será convocado a assinar o contrato, retirar ou 
aceitar o instrumento equivalente, no prazo de 05(cinco) dias, contados do 
recebimento da convocação. 
16.3 – A vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado 
conforme art. 57 da Lei 8666/93, por acordo entre as partes, por se tratar de 
serviços de natureza continuada. 
16.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, retirar ou 
aceitar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 
16.5 - É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo 
de contrato, não retirar ou aceitar o instrumento equivalente, no prazo e 
condições estabelecidos, convidar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições propostas de cada 
classificado, inclusive quanto aos percentuais, de conformidade com o ato 
convocatório, ou revogar a licitação. 
16.6- Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das 
propostas, sem a comunicação para a contratação, ficam os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos. 
16.7- As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, 
devidamente justificadas e autorizadas pelo chefe do executivo municipal. 
16.8- O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado da ata, levando-se em conta a supressão 
quantitativa. 
16.9 - O licitante que vier a ser contratado deverá manter durante todo o 
período de vigência do contrato as mesmas condições exigidas para 
habilitação. 
16.10 -A prestação de serviços licitados deverá ser realizada pela licitante 
vencedora quando convocada pela Administração, sendo o objeto conferido 
e atestado por funcionário designado pelo Departamento Municipal de 
Administração. 
 



 
17– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
17.1 - As despesas correrão por conta dos créditos orçamentários consignados 
no exercício de 2023 de n° 050101.0412200022.022.33903600000  Fonte 
1500000000000  Ficha 127 
 
18– DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
18.1. A contratada deverá apresentar Nota Fiscal para liquidação e pagamento 
da despesa por este Órgão Licitante, mediante ordem bancária creditada em 
conta corrente, quando deverão ser mantidas as mesmas condições iniciais de 
habilitação. 
18.2. O pagamento será feito a Contratada da seguinte forma: 
18.2.1. Pagamento mensal a ser realizado em até em até 10 (dez) dias contados 
a partir da apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, 
devidamente aprovada pelo Setor técnico da área solicitante, comprovando, 
assim, a execução do objeto em estrito acordo com a especificação, mediante 
a apresentação, aceitação e atesto do Gestor do Contrato nos documentos 
hábeis a cobrança. 
18.2.2. Para efeito de cada pagamento, ficará condicionado à regularidade da 
Contratada, devendo a mesma apresentar a nota fiscal/fatura acompanhada 
de todas as certidões necessárias para o pagamento. 
18.2.3. Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido o contrato 
poderá ser rescindido e a Contratada sujeita às multas estabelecidas neste 
Contrato. 
18.2.4. Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal ou na fatura 
será objeto de correção pela Licitante Vencedora e haverá, em decorrência, 
suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente 
regularizado. 
18.2.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere 
direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 
pagamento. 
18.3.  DO REAJUSTE 
18.3.1-  Os preços poderão ser reajustados a cada 12 meses, pelo índice IPCA 
ou outro que vier a substituí-lo. 
18.3.2- Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que 
as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Prestador de Serviços e 
a retribuição do Município de Rio Vermelho/MG para a justa remuneração da 
prestação de serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato. 
18.3.3.  Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor, este 
deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
por meio de apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais 
constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão 
o reajuste do Contrato, bem como documentação correlata (lista de preços, 



 
notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc) que 
comprovem que o preço tornou-se inviável nas condições inicialmente 
avençadas. 
18.3.4.  Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Rio 
Vermelho/MG, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, sem prejuízo da Municipalidade. 
18.3.5- Fica facultado ao Município de Rio Vermelho/MG realizar ampla 
pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos 
dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo 
Prestador de Serviços. 
18.3.6- A eventual autorização da revisão dos preços contratados será 
concedida após análise técnica e jurídica do Município de Rio Vermelho/MG, 
porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do 
pedido no Protocolo Geral do Município de Rio Vermelho/MG. 
18.3.7- Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, o Prestador de Serviços não poderá suspender os serviços, e os 
pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 
18.3.8- O Prestador de Serviços deverá, quando autorizada a revisão dos preços, 
lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho 
complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e 
correção monetária, em relação aos serviços realizados após o protocolo do 
pedido de revisão. 
18.3.9- A planilha de composição de custos deverá ser apresentada juntamente 
com a proposta. 
18.4- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.4.1- As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das 
Dotações Orçamentárias previstas para o orçamento de 2023: 
050101.0412200022.022.33903600000  Fonte 1500000000000  Ficha 127 
 
19 – DAS SANÇÕES 
19.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Rio 
Vermelho /MG, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá 
acarretar nas sanções previstas nos artigos 77 a 87 de Lei 8.666 e também: 
a) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada 

sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, pela recusa ou atraso na 
entrega, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após regularmente convocada; 

b) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência na assinatura do 
contrato, configurada após 05 dias da convocação para assinatura; 

c) Advertência; 
d) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 



 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até 
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 
vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada. 

19.2 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade 
de aplicação de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização 
da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
19.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura 
Municipal de Rio Vermelho / MG. 
19.4 - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito 
existente na Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, sendo que, caso o valor da 
multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da 
lei. 
19.5 - As penalidades serão registradas no Cadastro da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE Rio Vermelho / MG, e no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante 
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital e das demais cominações legais. 
19.6 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
19.7 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à 
licitante vencedora o contraditório e ampla defesa. 
19.8 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, além da multa cominada no item 19.1 letra "b", 
implica na aplicação de outras sanções cabíveis cumulativamente de acordo 
com a legislação vigente. 
 
20 – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
20.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  
20.2- 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 o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Municipal, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
20.2.1- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
20.2 deste Edital, implicará na decadência do direito à contratação, sem 



 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado ao Município de Rio Vermelho convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
20.3- Será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, nos 
estritos termos da Lei Complementar 123/2006.  
 
21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1– A Prefeitura Municipal de Rio Vermelho - MG poderá revogar esta 
licitação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde 
que motivado o ato e assegurados à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) o 
contraditório e a ampla defesa. 
21.2– A apresentação da proposta implica para a proponente licitante a 
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a 
integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, 
sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do Pregão. 
21.3- Havendo indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato 
de má fé, a Prefeitura Municipal de Rio Vermelho - MG, denunciará a conduta 
junto à Polícia Militar onde será firmado o Boletim de Ocorrência, fracassará o 
processo e comunicará os fatos ao Ministério Público Estadual, para as 
providências devidas. 
21.4 - É facultado ao Pregoeiro 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 deveria constar no ato da sessão pública. 
21.5 - A proponente licitante que se tornar vencedora do certame ficará 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
da Ordem de Compra. 
21.6 - Este Edital será fornecido pela Prefeitura Municipal de Rio Vermelho - MG 
a qualquer interessado, desde que solicitado oficialmente. 
21.7 - Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital deverá ser encaminhado, por escrito, ao 
Pregoeiro, através do e-mail licitar@riovermelho.mg.gov.br ou no endereço: 
Praça Nossa Senhora da Pena, n°308, Bairro Centro, CEP  39.170-000, Rio 
Vermelho –MG, de segunda à sexta feira. 
21.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
entrega total, podendo a Administração Municipal adquirir ou não os itens 
licitados em sua totalidade até o termo final do contrato. 
21.9 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da 
legislação vigente, em especial a Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
21.10- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
21.11- A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte 
da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 



 
21.12 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do 
início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem 
prazos em dia de expediente na Prefeitura. 
21.13 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de 
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-
la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante 
ato escrito e fundamentado. 
21.14 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 
no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de pregão. 
21.15- As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração e a segurança da aquisição.   
21.16 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para 
o recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este 
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 

21.17- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, 
será competente o juízo da Comarca de Rio Vermelho/MG. 
21.18- Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 
licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo 
local e horário, anteriormente estabelecidos. 
21.19- Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente 
Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro na Prefeitura 
Municipal, no endereço: Praça Nossa Senhora da Pena, n°308, Bairro Centro, 
CEP  39.170-000, Rio Vermelho –MG, até 05 (cinco) dias anteriores à data de 
abertura da Licitação. Demais informações poderão ser obtida pelo telefone 
(033)3436-1361 – E-mail: licitar@riovermelho.mg.gov.br 
21.20- Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, mediante 
recibo, nos horários de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 16:00 horas, no endereço 
referido no preâmbulo deste Edital.  

 

 

Rio Vermelho/MG, 25 de janeiro  de 2023 
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ROGERIO VIEIRA CAMPOS LEAL  
Pregoeiro Municipal 



 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 
1.1. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO VISANDO A CAPTAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE 
COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL E ESTADUAL. 
2- DA JUSTIFICATIVA 
2.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer condições 
para melhorar o desempenho da gestão na Prefeitura Municipal de Rio 
Vermelho na captação de recursos junto aos órgãos e entidades que 
compõem a Administração Pública Federal e Estadual, bem como para 
adequação desta Instituição Municipal às atuais exigências impostas, 
notadamente no tocante a elaboração e acompanhamento das Propostas e 
dos Planos de Trabalhos, visando à celebração de Convênios e Contratos de 
Repasses com órgãos das esferas supracitadas e a correta aplicação dos 
recursos, bem como, a elaboração dos processos de prestação de contas dos 
recursos oriundos de instrumentos firmados de forma a evitar erros na execução 
e por conseguinte a responsabilidade dos gestores e/ou ordenadores de 
despesas, o que exige uma assessoria de alto nível e especializada. Ainda, que 
tenha competência para orientar e analisar a situação existente e conceber 
programas de revisão de processos e rotinas dos setores contábil, financeiro e 
de licitações, para se adaptar com a rapidez aos novos requisitos. É necessário, 
por conseguinte, que haja modernização nos sistemas e processos de trabalho, 
onde as informações exigidas pela legislação necessárias ao gerenciamento 
dos atos administrativos possam fluir com rapidez e de forma sistêmica, tanto 
para direcionar o foco da gestão para resultados, como para atender as 
exigências dos órgãos Concedentes e das agências mandatárias e 
fiscalizadoras dos recursos públicos. 
3 - DOS SERVIÇOS  
3.1-  Apoio técnico para a inclusão e acompanhamento de todas as propostas 
de interesse do Município de Rio Vermelho junto ao Portal de Convênios - 
SICONV do Governo Federal, do SIGCON do Governo Estadual, bem como nos 
Sistemas de propostas e projetos dos demais órgãos Concedentes, visando a 
transferência de recursos financeiros mediante convênios, contratos de 
repasses, termos de cooperação, termo de compromisso, termo de 
responsabilidade e instrumentos congêneres, nos termos das 
legislações vigentes; 
3.2- Apoio técnico e orientações para inclusão no Portal de Convênios - 
Plataforma Mais Brasil, das informações referentes aos procedimentos 
licitatórios, de compras, cadastramento de domicílio bancário do credor, 
lançamento de documentos de liquidação decorrentes da contratação que 
sejam executadas com recursos de Contratos de Repasse Federal; 
3.3- Apoio técnico e orientações para inclusão no Portal de Convênios - 
Plataforma Mais Brasil, das informações referentes aos pagamentos (OBTV), 
efetuados com recursos oriundos de convênios, contratos de repasses, 



 
instrumentos similares, termo de compromisso, termo de responsabilidade, etc., 
nos termos da legislação vigente; 
3.4- Apoio técnico e orientações para inclusão e acompanhamento no Portal 
de Convênios - Plataforma Mais Brasil, da documentação e das informações 
necessárias à análise e aprovação das prestações de contas dos recursos 
oriundos de contratos de repasses, termo de compromisso, instrumentos similares 
e afins; 
3.5- Apoio técnico e orientações na elaboração e acompanhamento junto aos 
Órgãos e Entidades que compõem a Administração Pública Estadual de todos 
os projetos (Planos de Trabalhos) visando a transferência de recursos financeiros, 
mediante a celebração de convênios, termos de ajustes, termos de adesão, 
termos de responsabilidade e afins; 
3.6- Acompanhamento junto à Caixa Econômica Federal de todos os contratos 
de repasses firmados pelo Município de Rio Vermelho; 
3.7- Inserção, peticionamento e acompanhamento de todas as 
movimentações contidas no SEI _ Governo do Estado de Minas Gerais; 
3.8-  Acompanhar a evolução de todos os planos de trabalhos e propostas 
prestando o devido apoio administrativo à equipe da Prefeitura - Secretariado 
Municipal; 
3.9- Prestar suporte na execução dos programas do FNDE (PDDE, PNAE e PNATE), 
e por conseguinte, realizar suas respectivas prestações de contas; 
3.10- Organizar e providenciar junto à equipe da Prefeitura a juntada 
documental para o devido processo de prestações de contas; 
3.11- Elaboração, acompanhamento e execução de todas as prestações de 
contas dos recursos oriundos do Governo Federal e Estadual, decorrentes de 
convênios, contratos de repasses, termos de cooperação, termos de ajustes, 
termos de adesão, termo de responsabilidade, termo de compromisso e demais 
instrumentos similares, nos termos das legislações vigentes; 
3.12- Responder, tempestivamente, a todas as diligências advindas dos órgãos 
Concedentes responsáveis pelo gerenciamento dos recursos repassados ao 
Município através de convênios voluntários, contratos de repasses, emenda 
parlamentar e instrumentos congêneres; 
3.13- Monitoramento junto ao CAUC - Cadastro Único de Convenentes visando 
a regularização de pendências, quando necessário; 
3.14- Assessoria, consultoria e elaboração de todas as ações e celebrações da 
Prefeitura Municipal de Rio Vermelho com Entidades do Terceiro Setor, tais 
como: APAE, Bem Estar do Menor, Banda de Música, Hospital João César de 
Oliveira e demais Associações e Entidades que possuem Termos pactuados com 
o Município; 
3.15- Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e gestão dos termos de 
colaboração/fomento – Lei 13019/2013, com representante de cada uma das 
Instituições que possuírem Termos ativos com o Município, bem como com o 
Secretários Municipais responsáveis pelas pastas as quais os recursos estão 
sendo disponibilizados. 
3.16- Acompanhar o Executivo e/ou os Secretários Municipais nas reuniões 
periódicas no com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 



 
especialmente aquelas relativas aos Termos pactuados e execuções de objeto 
realizados pelas Entidades do Terceiro Setor; 
3.17- Prestar apoio técnico para a elaboração de projetos básicos e termos de 
referência, tanto para a Prefeitura Municipal, quanto para as Instituições de 
Terceiro Setor; 
3.18- Apoiar no planejamento e acompanhamento da implementação das 
metas e etapas dos planos de trabalhos e propostas de forma individualizada, 
tanto da Prefeitura Municipal, quanto do Terceiro Setor; 
3.19- Prestar apoio a Comissão de Licitação e tesouraria em assuntos inerentes 
aos pactos públicos - Convênios, Contratos de Repasses e Instrumentos 
congêneres; 
3.20- Elaborar planilhas de remanejamento de recursos, quando necessário; 
3.21- Responder, tempestivamente, a todas diligências advindas dos órgãos ou 
entidades do Terceiro Setor – Lei 13019/2013; 
3.22- Responsabilizar-se pela vigência de todos os instrumentos públicos, bem 
como, pleitear dilação de prazo e termos aditivos, quando for o caso; 
3.23- Elaborar e submeter ao setor de Convênios e/ou licitações, todos os Termos 
de Colaboração/Fomento e Contrato a serem celebrados com as Entidades de 
Terceiro Setor, bem como a elaboração de possíveis termos aditivos; 
3.24- Apoiar e Assessorar a Comissão de Fiscalização e Prestação de Contas do 
Município na análise de todas as prestações de contas protocolizadas pelas 
Entidades do Terceiro Setor 
3.25- Acompanhar o chefe do executivo e secretários municipais em reuniões 
quando o tema for referente à convênios públicos na sede da Contratante, em 
Belo Horizonte e em Brasília/DF. 
3.26- Acompanhar técnicos e auditores do Tribunal de Contas da União - TCU, 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE, Controladoria Geral da 
União - CGU e servidores de Órgãos e Entidades da Administração Pública 
Federal e Estadual durante a inspeções de rotina; 
3.27- Orientar o setor competente da Prefeitura, quanto a correta forma de 
arquivar a documentação contábil e demais documentos relacionados com a 
aplicação dos recursos oriundos convênios, contratos de repasses, termos de 
ajustes, termos de adesão, termo de compromisso, termo de responsabilidade, 
programas e afins; 
3.28- Prestar suporte e orientações ao setor de licitações quanto a elaboração 
dos editais de licitação, modalidades de licitações, orçamentos, termo de 
referência e publicações, quando os recursos forem oriundos de Convênios e 
Contratos de Repasse e instrumentos correlatados. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES  
4.1- A Contratante se obriga a: 
4.1.1- Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos deste Edital; 
4.1.2- Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem 
como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o 
seu aceite; 
4.1.3- Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais; 



 
4.1.4- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA comunicando imediatamente qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento; 
4.1.5- Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a 
fiscalização do fornecimento sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da CONTRATADA. 
4.2- A Contratada se obriga a: 
4.2.1 - Obriga-se a CONTRATADA a executar fielmente o contrato, de acordo 
com as cláusulas avançadas e as normas legais aplicáveis, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.  
4.2.2 - Obriga-se a CONTRATADA, a manter, durante todo o período de vigência, 
deste Contrato, todas as condições contidas na Proposta todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.2.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultante da execução deste contrato, 
observando-se o disposto no art. 31 da Lei Federal nº 8.212/01, pois a 
inadimplência do contratado com referência a tais encargos não transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato, devendo comprovar mensalmente a 
CONTRATANTE os respectivos recolhimentos. 
4.2.4- Cabe à empresa a ser contratada assumir as despesas necessárias ao 
cumprimento da prestação de serviços técnicos e profissionais especializados, 
principalmente, as decorrentes de viagens e locomoção de seus profissionais, 
inclusive, no caso de diárias e refeições relacionadas às visitas na sede da 
Prefeitura. 
4.2.5- Obriga-se a CONTRATADA iniciar os serviços no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis após recebimento da Ordem de Execução de Serviço 
expedida pelo setor de Compras, na sede da Prefeitura Municipal. 
4.2.6– Repor sem gerar ônus para o Executivo, o objeto se for considerado de 
qualidade inaceitável ou em desacordo com o exigido. 
 
 
5 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1- Os serviços, em razão de sua natureza, serão executados na Sede da 
Contratada em horário comercial e nas dependências da Prefeitura Municipal, 
por período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas semanais e por meio de 
profissionais credenciados e habilitados pertencentes à equipe técnica da 
empresa, com experiência comprovada, qualificação técnica e capacitação 
profissional. 
5.2- Além da prestação de serviços "in loco" sendo 3 visitas mensais, em dias 
úteis, deverão ser realizados os serviços na sede da Contratada, em horário 
comercial, bem como por profissionais qualificados, devendo ainda estes 
estarem disponíveis sempre que forem solicitados pela Administração Municipal. 
 
6- DA GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 



 
6.1- Observado o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, a gestão e fiscalização 
do contrato serão realizadas pela Secretaria Municipal de Administração. 
 
7-DA VIGÊNCIA  
7.1- O período de vigência da presente licitação será de 12 (doze) meses 
contados da data de assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado, 
se assim for a vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
8 - DA EQUIPE E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.1- Com fulcro no Art. 30, $19, Inciso l da Lei 8.6663/93 e conforme os Arts. 2° da 
Lei n° 4.769/1965 e 39 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 61.934/1967 
do Conselho Federal de Administração, e, considerando a natureza dos serviços 
técnicos do certame, a pessoa jurídica do ramo de atividade em questão, 
deverá apresentar, ainda, os seguintes comprovantes de aptidão técnica: 
a) Atestado de Capacitação Técnica, em nome da licitante ou em nome do(a) 
Responsável Técnico - RT, desde que comprovado seu vínculo com a mesma, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público, comprovando aptidão da 
licitante ou do(a) seu RT para desempenho de atividade compatível com a 
gestão e prestação de contas de convênios públicos; 
a.1) A comprovação em referência se dará através de Contrato de Prestação 
de Servicos ou quando o(a) RT fizer parte do quadro societário (contrato social) 
da licitante e/ou através de registro na CTPS; 
a.2) O atestado em referência deverá ser devidamente registrado no Conselho 
de Classe pertinente ao objeto ora licitado - CRA, CRC e afins; 
b) Comprovação de registro no Conselho Regional da Classe em nome da 
Licitante e/ou do(a) RT, vigente -Registro de Comprovação de Aptidão; 
c) Comprovação de Regularidade junto ao Conselho de Classe pertinente em 
nome da licitante e/ou do(a) RT, vigente - Certidão de Registro de Regularidade 
de Pessoa Física e Jurídica; 
Perfil, mínimo, do Responsável Técnico a ser indicado pela Contratada: 
8.2- Experiência na realização de serviços e afins constantes deste termo de 
referência, envolvendo projetos patrocinados por entes públicos, inclusive com 
prestação de contas, comprovada mediante apresentação de currículo do 
prestador de serviço descrevendo as experiências profissionais e, ainda, no 
mínimo, 1 (um) certificados em nome do profissional indicado que comprovem 
sua aptidão para o exercício das atribuições requeridas; 
8.3- Formação superior em administração, gestão pública, administração 
pública ou similares; 
8.4- Experiência na operacionalização dos sistemas SICONV (Sistema de 
Convênios disponibilizado pelo Governo Federal), inclusive, amplo 
conhecimento da Ordem Bancária de Transferência Voluntária - OBTV e 
SIGCON (Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Minas Gerais); 
8.5. Experiência na operacionalização e gestão em todas as demandas 
advindas e/ou celebradas com Entidades do Terceiro Setor. 
 



 
9 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
9.1. O objeto deste certame será executado de acordo com a programação 
da contratante e mediante a emissão da Autorização de Fornecimento e/ou 
serviços. 
9.2. O contrato a ser firmado entre Contratante e Contratada incluirá as 
condições estabelecidas no Edital Convocatório e seus anexos, necessárias à 
fiel execução do objeto contratado. 
9.3. O contrato firmado com a Contratante não poderá ser objeto de cessão 
ou transferência, sem autorização por escrito, ficando o mesmo passível de 
penalidade e sanção, inclusive rescisão. 
 
10- DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
10.1. A contratada deverá apresentar Nota Fiscal para liquidação e pagamento 
da despesa por este Órgão Licitante, mediante ordem bancária creditada em 
conta corrente, quando deverão ser mantidas as mesmas condições iniciais de 
habilitação. 
10.2. O pagamento será feito a Contratada da seguinte forma: 
10.2.1. Pagamento mensal a ser realizado em até em até 10 (dez) dias contados 
a partir da apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, 
devidamente aprovada pelo Setor técnico da área solicitante, comprovando, 
assim, a execução do objeto em estrito acordo com a especificação, mediante 
a apresentação, aceitação e atesto do Gestor do Contrato nos documentos 
hábeis a cobrança. 
10.2.2. Para efeito de cada pagamento, ficará condicionado à regularidade da 
Contratada, devendo a mesma apresentar a nota fiscal/fatura acompanhada 
de todas as certidões necessárias para o pagamento. 
10.2.3. Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido o contrato 
poderá ser rescindido e a Contratada sujeita às multas estabelecidas neste 
Contrato. 
10.2.4. Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal ou na fatura 
será objeto de correção pela Licitante Vencedora e haverá, em decorrência, 
suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente 
regularizado. 
10.2.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere 
direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 
pagamento. 
10.3.  DO REAJUSTE 
10.3.1-  Os preços poderão ser reajustados a cada 12 meses, pelo índice IPCA 
ou outro que vier a substituí-lo. 
10.3.2- Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que 
as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Prestador de Serviços e 
a retribuição do Município de Rio Vermelho/MG para a justa remuneração da 



 
prestação de serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato. 
10.3.3.  Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor, este 
deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
por meio de apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais 
constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão 
o reajuste do Contrato, bem como documentação correlata (lista de preços, 
notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc) que 
comprovem que o preço tornou-se inviável nas condições inicialmente 
avençadas. 
10.3.4.  Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Rio 
Vermelho/MG, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, sem prejuízo da Municipalidade. 
10.3.5- Fica facultado ao Município de Rio Vermelho/MG realizar ampla 
pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos 
dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo 
Prestador de Serviços. 
10.3.6- A eventual autorização da revisão dos preços contratados será 
concedida após análise técnica e jurídica do Município de Rio Vermelho/MG, 
porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do 
pedido no Protocolo Geral do Município de Rio Vermelho/MG. 
10.3.7- Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, o Prestador de Serviços não poderá suspender os serviços, e os 
pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 
10.3.8- O Prestador de Serviços deverá, quando autorizada a revisão dos preços, 
lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho 
complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e 
correção monetária, em relação aos serviços realizados após o protocolo do 
pedido de revisão. 
10.3.9- A planilha de composição de custos deverá ser apresentada juntamente 
com a proposta. 
10.4- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.4.1- As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das 
Dotações Orçamentárias previstas para o orçamento de 2023: 
XXXXXXXXXXXXXX 
 
11 – DAS SANÇÕES 
11.1- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 
licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, 
resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas 
sanções previstas nos artigos 77 a 87 de Lei 8.666 e também: 
a) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada 
sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, pela recusa ou atraso na 
entrega, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após regularmente convocada; 
b) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência na assinatura do contrato, 
configurada após 05 dias da convocação para assinatura; 



 
c) Advertência; 
d) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
e)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até 
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir 
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada. 
11.2 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade 
de aplicação de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização 
da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
11.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura 
Municipal de Rio Vermelho/ MG. 
11.4 - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito 
existente na Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, sendo que, caso o valor da 
multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da 
lei. 
11.5 - As penalidades serão registradas no Cadastro da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO VERMELHO/ MG, e no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante 
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital e das demais cominações legais. 
11.6 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
11.7 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à 
licitante vencedora o contraditório e ampla defesa. 
11.8 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, além da multa cominada no item 11.1 letra "b", 
implica na aplicação de outras sanções cabíveis cumulativamente de acordo 
com a legislação vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO II  
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2023 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2023 
 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROPONENTE 
 
Razão Social:_________________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________________ 
CNPJ:___________________________ E-mail: ______________________________                           
Inscrição Estadual: ______________ Telefone: ___________________________                                                    

 
Propomos para contratação empresa especializada em prestação de serviços 
técnicos de apoio e suporte administrativo visando a captação e prestação de 
contas de recursos junto aos órgãos e entidades que compõem a 
administração pública federal e estadual, os valores conforme tabela em 
abaixo: 
 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO  VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL  

      

      

      

 
 
 
Validade da proposta: ___ dias.  
 
Entrega dos itens:  
 
Local e data: 
 
 

Assinatura com carimbo de CNPJ 
Identificação do subscritor 

  



 
ANEXO III- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 
(MODELO) 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. º 009/2023 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 004/2023 

 
 

 
 
A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ N.º 
________________________, sediada no (a) __________________, declara, para os 
devidos fins do Pregão Presencial N.º 004/2023, sob as penas da Lei que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
 

_________________, ____de ____________de 2023. 
 
 
 

___________________________________ 
Diretor ou representante legal – RG/CPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ANEXO IV- DECLARAÇÃO DA NÃO EXISTÊNCIA DE EMPREGADOS 

EM CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS 
(MODELO) 

 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2023 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2023 

 
 
 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ N.º  
__________________________________, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr.(a) ________________________________, portadora da Carteira de 
Identidade N.º ________________ e do CPF Nº _____________________ DECLARA, 
para fins do disposto no inciso "V" Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei N.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
menores de 16 (dezesseis) anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de 
aprendiz. 
 
 

______________________, ____de ____________de 2023. 
 
 
 

_______________________________________ 
Diretor ou representante legal – RG/CPF 

 
 
 



 
ANEXO V- MINUTA DO CONTRATO N° __/2023 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 
LADO, COMO CONTRATANTE O 
MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO/MG, E, DE 
OUTRO, COMO CONTRATADA, A 
EMPRESA _________________, DE 
CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS 
ESTABELECIDAS ABAIXO: 

 
 
Pelo presente instrumento particular de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
__________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. __________/____-__, com sede na Praça 
Nossa Senhora da Pena, n°308, Bairro Centro, CEP  39.170-000, Cidade de Rio 
Vermelho, Estado de Minas Gerais, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. 
____________, residente e domiciliado nesta cidade doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado, a empresa ________________, 
localizada na Rua ____________ nº _____, Bairro ___________,na cidade de 
_____________/ MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________________, neste ato 
representada pelo Sr. __________, inscrito no CPF/MF sob o nº _______________ 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, 
com amparo na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, e alterações posteriores, pelos 
preceitos de direito público e pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratação empresa 
especializada em prestação de serviços técnicos de apoio e suporte 
administrativo visando a captação e prestação de contas de recursos junto aos 
órgãos e entidades que compõem a administração pública federal e estadual, 
conforme especificação do edital e seus anexos e proposta vencedora da 
CONTRATADA, os quais passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO  

2.1. O preço mensal para execução total do objeto é de R$ 
__________(_____________) perfazendo o presente contrato o valor total Global 
de R$ ______________ (______________) de acordo com a proposta da 
CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA– DO PRAZO 
3.1. O período de vigência da presente licitação será de 12 (doze) meses 
contados da data de assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado, 
se assim for a vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 



 
PARÁGRAFO ÚNICO – O presente Contrato poderá ser prorrogado mediante 
TERMO ADITIVO, na forma prevista no art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, alterada 
pela Lei 9.648/98. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO  
4.1- Os serviços, em razão de sua natureza, serão executados na Sede da 
Contratada em horário comercial e nas dependências da Prefeitura Municipal, 
por período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas semanais e por meio de 
profissionais credenciados e habilitados pertencentes à equipe técnica da 
empresa, com experiência comprovada, qualificação técnica e capacitação 
profissional. 
4.2- Além da prestação de serviços "in loco" sendo 3 visitas mensais, em dias 
úteis, deverão ser realizados os serviços na sede da Contratada, em horário 
comercial, bem como por profissionais qualificados, devendo ainda estes 
estarem disponíveis sempre que forem solicitados pela Administração Municipal. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇOES 

5.1- A Contratante se obriga a: 
5.1.1- Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos deste Edital; 
5.1.2- Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem 
como atestar na nota fiscal/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o 
seu aceite; 
5.1.3- Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais; 
5.1.4- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA comunicando imediatamente qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento; 
5.1.5- Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a 
fiscalização do fornecimento sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, 
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da CONTRATADA. 
5.2- A Contratada se obriga a: 
5.2.1 - Obriga-se a CONTRATADA a executar fielmente o contrato, de acordo 
com as cláusulas avançadas e as normas legais aplicáveis, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.  
5.2.2 - Obriga-se a CONTRATADA, a manter, durante todo o período de vigência, 
deste Contrato, todas as condições contidas na Proposta todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
5.2.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultante da execução deste contrato, 
observando-se o disposto no art. 31 da Lei Federal nº 8.212/01, pois a 
inadimplência do contratado com referência a tais encargos não transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 
onerar o objeto do contrato, devendo comprovar mensalmente a 
CONTRATANTE os respectivos recolhimentos. 
5.2.4- Cabe à empresa a ser contratada assumir as despesas necessárias ao 
cumprimento da prestação de serviços técnicos e profissionais especializados, 



 
principalmente, as decorrentes de viagens e locomoção de seus profissionais, 
inclusive, no caso de diárias e refeições relacionadas às visitas na sede da 
Prefeitura. 
5.2.5- Obriga-se a CONTRATADA iniciar os serviços no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis após recebimento da Ordem de Execução de Serviço 
expedida pelo setor de Compras, na sede da Prefeitura Municipal. 
5.2.6– Repor sem gerar ônus para o Executivo, o objeto se for considerado de 
qualidade inaceitável ou em desacordo com o exigido. 
 
CLÁUSULA SEXTA– DAS PENALIDADES 
6.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Rio Vermelho 
/MG, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas 
sanções previstas nos artigos 77 a 87 de Lei 8.666 e também: 
f) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada 

sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, pela recusa ou atraso na 
entrega, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após regularmente convocada; 

g) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada 
sobre o valor total do Contrato, pela inadimplência na assinatura do 
contrato, configurada após 05 dias da convocação para assinatura; 

h) Advertência; 
i) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

j) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até 
que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante 
vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada. 

6.2 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade 
de aplicação de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização 
da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
6.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura 
Municipal de Rio Vermelho / MG. 
6.4 - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente 
na Prefeitura Municipal de Rio Vermelho, sendo que, caso o valor da multa seja 
superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
6.5 - As penalidades serão registradas no Cadastro da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE Rio Vermelho / MG, e no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante 



 
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
neste Edital e das demais cominações legais. 
6.6 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 
6.7 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante 
vencedora o contraditório e ampla defesa. 
6.8 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, além da multa cominada no item 6.1 letra "b", 
implica na aplicação de outras sanções cabíveis cumulativamente de acordo 
com a legislação vigente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA– DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA. 
7.1. A contratada deverá apresentar Nota Fiscal para liquidação e pagamento 
da despesa por este Órgão Licitante, mediante ordem bancária creditada em 
conta corrente, quando deverão ser mantidas as mesmas condições iniciais de 
habilitação. 
7.2. O pagamento será feito a Contratada da seguinte forma: 
7.2.1. Pagamento mensal a ser realizado em até em até 10 (dez) dias contados 
a partir da apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, 
devidamente aprovada pelo Setor técnico da área solicitante, comprovando, 
assim, a execução do objeto em estrito acordo com a especificação, mediante 
a apresentação, aceitação e atesto do Gestor do Contrato nos documentos 
hábeis a cobrança. 
7.2.2. Para efeito de cada pagamento, ficará condicionado à regularidade da 
Contratada, devendo a mesma apresentar a nota fiscal/fatura acompanhada 
de todas as certidões necessárias para o pagamento. 
7.2.3. Não sendo feita a regularização no prazo estabelecido o contrato poderá 
ser rescindido e a Contratada sujeita às multas estabelecidas neste Contrato. 
7.2.4. Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal ou na fatura 
será objeto de correção pela Licitante Vencedora e haverá, em decorrência, 
suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente 
regularizado. 
7.2.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere 
direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 
pagamento. 
7.3.  DO REAJUSTE 
7.3.1-  Os preços poderão ser reajustados a cada 12 meses, pelo índice IPCA ou 
outro que vier a substituí-lo. 
7.3.2- Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato de príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que 
as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Prestador de Serviços e 
a retribuição do Município de Rio Vermelho/MG para a justa remuneração da 



 
prestação de serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato. 
7.3.3.  Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor, este 
deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
por meio de apresentação de planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais 
constarão a situação anterior e a situação atual que eventualmente justificarão 
o reajuste do Contrato, bem como documentação correlata (lista de preços, 
notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias primas, etc) que 
comprovem que o preço tornou-se inviável nas condições inicialmente 
avençadas. 
7.3.4.  Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Rio 
Vermelho/MG, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, sem prejuízo da Municipalidade. 
7.3.5- Fica facultado ao Município de Rio Vermelho/MG realizar ampla pesquisa 
de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens 
anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pelo Prestador de 
Serviços. 
7.3.6- A eventual autorização da revisão dos preços contratados será 
concedida após análise técnica e jurídica do Município de Rio Vermelho/MG, 
porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do protocolo do 
pedido no Protocolo Geral do Município de Rio Vermelho/MG. 
7.3.7- Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, o Prestador de Serviços não poderá suspender os serviços, e os 
pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 
7.3.8- O Prestador de Serviços deverá, quando autorizada a revisão dos preços, 
lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho 
complementar inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e 
correção monetária, em relação aos serviços realizados após o protocolo do 
pedido de revisão. 
7.3.9- A planilha de composição de custos deverá ser apresentada juntamente 
com a proposta. 
7.4- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.4.1- As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das 
Dotações Orçamentárias previstas para o orçamento de 2023: 
050101.0412200022.022.33903600000  Fonte 1500000000000  Ficha 127 

CLÁUSULA OITAVA- DO VÍNCULO 

8.1- A relação da CONTRATADA com a CONTRATANTE subordina-se 
exclusivamente à legislação que rege os Contratos Administrativos, sem 
qualquer vínculo empregatício ou característica trabalhista. 
 
CLÁUSULA NONA– DA RESCISÃO 
9.1- Este Contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de quaisquer dos casos 
enumerados nos incisos I a XVIII do Art. 78, e na forma do disposto no art. 79, 
ambos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 



 
10.1- Observado o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, a gestão e fiscalização 
do contrato serão realizadas pela Secretaria Municipal de Administração. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO 
11.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rio Vermelho para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas deste Contrato ou de sua interpretação, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por privilegiado que seja ou venha a ser. 
11.2.E, por estarem, assim, justas e contratadas firmam o presente Contrato em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para um mesmo efeito legal, juntamente 
com as testemunhas que a tudo assistiram. 

 
 

Rio Vermelho/MG, ______ de _______ de 2023. 
 
 
 

___________________________ 
Prefeito Municipal de Rio Vermelho 

 
  __________________________ 

   Empresa Licitante Vencedora 
 
TESTEMUNHAS: 
1. __________________________                 2. __________________________ 
    Nome:                                                             Nome:  
    CPF:                                                                CPF: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO VI 
 
 

MODELO DE C R E D E N C I A M E N T O 
 
 

Através do presente, credenciamos o(a) 
Sr(a)_________________________________, portador(a) da Cédula de 
Identidade com RG Nº  ___________________________, a participar da Licitação 
instaurada pelo MUNICÍPIO DE RIO VERMELHO – MG, na modalidade Pregão 
Presencial N.º 004/2023, Processo Licitatório N.º 009/2023, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se 
em nome da empresa ___________________________, CNPJ/MF N.º 
______________________ e praticar todos os atos inerentes ao certame.  

 
 
 
 

________________, em ____ de ___________ de 2023. 
 
 
 
 

Nome do dirigente da empresa 
Assinatura do dirigente da empresa 

(firma reconhecida) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE REGIME DE ENQUADRAMENTO FISCAL DE PESSOA 

JURÍDICA 
(MODELO) 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERMELHO 

 
DECLARAÇÃO 

 
........................................................, 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 Edital de Pregão Presencial 
nº 004/2023, sob as sansões administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que 
esta empresa, na presente data, é considerada: 
 
OBS.: Assinalar com um “X” a condição da empresa:  

1) (  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

2) (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

3) (  ) EMPRESA NÃO ENQUADRADA como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

Caso assinalado a opção 1 ou 2, declara ainda que a empresa está excluída 
das vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

__________________________/MG, ____ de _________ de 2023. 
 

________________________________ 
Nome da Empresa 

_______________________________ 
Assinatura do Representante 

IMPORTANTE: 
1. As licitantes deverão entregar esta declaração na fase de credenciamento, 
conforme item 5.3, assinalando uma das condições em epígrafe. 
2. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da 
veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº 123/06. 
3. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, falsa ou inverídica sujeitará a licitante as Sanções 
Administrativas previstas no item 15 deste edital, bem como sanções penais 
cabíveis. 



 
ANEXO VIII 

 
 

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL  
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2023 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2023 
 
A empresa __________________________________________________, situada à 
_____________________________________________________, CEP_______________, 
telefone (___) _______, Fax (___)___________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________________________, comunica à Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho que retirou o edital 
mencionado à epígrafe e deseja ser informada de eventuais alterações através 
dos telefones indicados. 
 
 

_____________________, de ____________ de __________. 
 

 
Nome legível e Assinatura 

Cargo/Departamento 
 
ATENÇÃO: 
 
- Este MODELO deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa, 
observadas as informações solicitadas, e remetido à Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho (MG). 
 
- A prefeitura Municipal de Rio Vermelho não se responsabiliza por 
comunicação às empresas que não encaminharem este recibo ou prestarem 
informações incorretas no mesmo. 
 
 
 
 

                              

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO IX- DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL 

PROCESSO LICITÁTORIO 009/2023 PREGÃO N° 004/2023 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2023 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2023 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa _____________________________, CNPJ __________________, sediada 
____________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 004/2023, 
DECLARA expressamente que: 

 

►concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital. 
 
 
 

_______________________ , ______ de ___________ de 2023. 
 

 
______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 
 
 

Nome: _______________________________________ 
 
Nº. Cédula de Identidade: _________________________ 
 
 
 
 
 
  



 
ANEXO X – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
 

(Local e data) 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2023 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2023 
 
 
____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
__________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, DECLARA 
cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de Licitação 
acima referenciado, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 
17.07.2002, sob pena de responsabilização nos termos da lei.  
 
 
 

______________________, ____ de _______________ de 2023. 
 
 
 
 
Assinatura: ______________________________________ 
Nome legível: ____________________________________ 
Qualificação: _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANEXO XI - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE QUE POSSUI INSTALAÇÕES, DO 
APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO. 
 
 
PREGAO PRESENCIAL N° 004/2023 
 
MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO 
PESSOAL TÉCNICO 

  
A empresa _________________________________________________________, inscrita 
no CNPJ sob o nº _____________________________________, com sede à 
__________________________________________________________, neste ato 
representada pelo Sr. ___________________________________________________, 
inscrito no CPF sob o nº ___________________________, Em cumprimento ao 
Instrumento Convocatório acima identificado, DECLARA que possui, as 
instalações, o aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para 
realização do objeto. 
 
 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Local _____de __________________ de 2023. 
 
 
 

____________________________________________ 
PROPONENTE 

CNPJ//CPF 
ASSINATURA 
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