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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG  

 
EDITAL Nº 18/2020 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2020 

 
 
Forma de Licitação: Pregão Presencial. 
Tipo de Licitação: Menor Preço Global. 
Legislação Aplicável:Lei Federal nº. 8.666/93 alterada pela Lei nº. 8.883/94 e Lei 9.648/98, 
Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
147/2014 e Decreto Municipal nº. 17, de 30 de junho de 2008, que dispõe sobre o 
Regimento Interno da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiros e Divisão de Compras 
e Almoxarifado da Prefeitura de Santa Rita do Ituêto - MG. 
Data e Hora para Inicio do Credenciamento: 11 de maio de 2020 às 13h00min. 
Tempo de Credenciamento: Será definido pela Pregoeira no momento da sessão. 

Dia e Hora para Recebimento dos Envelopes: 11 de maio de 2020 às 13h00min. 
Telefone para Contato: (33) 3265.1139 (Srª. Patricia Carla Barbosa de Abreu). 
Local:Prefeitura de Santa Rita do Ituêto, Av. Antônio Berçan, nº 59, Centro, Santa Rita do 
Ituêto, Minas Gerais, CEP.: 35225-000. 
 

 
O Município de Santa Rita do Ituêto, por sua Presidente da CPL, designada pelo 
Decreto Municipal nº. 02, de 17 de janeiro de 2020, publicado na mesma data, torna 
público para ciência dos interessados que atendendo à solicitação da Secretaria 
Municipal de Obras e Transportes, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo Menor Preço Global, visando a Contratação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de todo sistema de iluminação pública 
municipal, urbana, rural, distrital, estádios municipais, quadras poliesportivas, 
despacho e recepção de serviço de manutenção do sistema de iluminação 
pública do Município de Santa Rita do Ituêto/MG, de acordo com o processo 
protocolizado pela Secretaria Municipal de Obras e Transportes, devendo a proposta 
e a documentação serem entregues no endereço da sede da Prefeitura Municipal de 
Santa Rita do Ituêto, situada à Avenida Antônio Berçan nº. 59 – Centro, Santa Rita 
do Ituêto/MG, CEP.: 35225-00, impreterivelmente, até o dia 11 de maio de 2020, 
às 13h00, sendo que os mesmos serão abertos às 13:00 horas do mesmo dia. O 
Edital poderá ser solicitado gratuitamente pelo email: licita.sri1@gmail.com, ou 
retirado na forma impressa, no prédio da Sede da Prefeitura, localizado à Avenida 
Antônio Berçan, nº. 59 – Centro, Santa Rita do Ituêto/MG. Mais informações poderão 
ser obtidas através do telefone: (33) 3265-1139 
 
I - DO OBJETO  
Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de todo sistema de 
iluminação pública municipal, urbana, rural, distrital, estádios municipais, quadras 
poliesportivas, despacho e recepção de serviço de manutenção do sistema de 
iluminação pública do Município de Santa Rita do Ituêto/MG, em atendimento às 
solicitações da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, conforme 
especificações constantes dos anexos VII e VIII, partes integrantes deste Edital, 
para todos os fins legais.  
 
II - DA PARTICIPAÇÃO  

mailto:licita.sri1@gmail.com
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG 2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo da atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de 
credenciamento constantes deste Edital.  
 
III - DO CREDENCIAMENTO OBRIGATÓRIO: 1ª Fase  
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 
FORA DOS ENVELOPES:  
 

3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o contrato social ou estatuto ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou em cartório, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura;  

3.1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular 
com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, 
dentre os indicados no item 3.1.1, que comprove os poderes do mandante para a 
outorga.  
 
3.1.3 – Caso a proponente não compareça, ou seja, não se credencie, mas envie 
toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão 
com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a 
apresentação de novas propostas (lances) e a interposição de recurso.  
 
3.2 – Recomenda- se aos licitantes que estejam no local marcado com antecedência 
de 10 (dez) minutos do horário previsto para início da sessão.  
 
 
IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE 
ME/EPP E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
4.1 - A Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação (conforme 
anexo III do Edital) e a Declaração de ME/EPP (conforme anexo X) deverão ser 
apresentadas FORA dos Envelopes I e II e no mesmo momento da 
apresentação do Credenciamento.  
 
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, além do nome da proponente e todos os dados que identifique a empresa 
e/ou pessoa física, os seguintes dizeres:  
 
Envelope 1 – Proposta  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO 
Pregão Presencial nº 13/2020 
Processo Administrativo nº 15/2020 
Nome do proponente e (CNPJ):  
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG  
Envelope 2 – Habilitação  
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUÊTO 
Pregão Presencial nº 13/2020 
Processo Administrativo nº 15/2020 
Nome do proponente e (CNPJ):  
 

4.3 - A proposta deverá ser elaborada e impressa em papel timbrado da proponente 

redigida em língua portuguesa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 

datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-

se a procuração. 

4.3.1 – Quando a proposta não for elaborada em papel timbrado da empresa, deverá 
conter o carimbo do CNPJ da proponente em todas as suas folhas.  
 
4.4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por 
servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação 
pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, desde que apresentado 24 (vinte 
quatro) horas antes do horário previsto para entrega da documentação e proposta.  
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 1 – PROPOSTA  
 
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  
5.1.1 - Cabeçalho contendo todos os dados que identifique o licitante;  
5.1.2 - Número do processo e do Pregão;  
5.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as 
especificações do modelo de proposta – Anexo II deste Edital.  
5.1.4 - Ser apresentada conforme formulário fornecido pela Prefeitura de Santa Rita 
do Ituêto, (modelo de proposta) deste edital, ou em formulário próprio contendo as 
mesmas informações exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, 
em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 
constando o preço de cada item e valor total, com 02 (dois) dígitos após a vírgula no 
valor unitário, em algarismos arábicos, conforme o formulário mencionado acima, 
devendo todas as folhas ser rubricadas, apurado à data de sua apresentação, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços 
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como 
por exemplo: transportes, fretes, combustível, carga e descarga, manutenções, 
locações, aluguéis, materiais a serem trocado, tributos de qualquer natureza e todas 
as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da 
presente licitação. Valor Global por extenso.  
5.1.5 - Prazo de validade da proposta no mínimo 60 (sessenta) dias. Não sendo 
apresentada a data de validade na proposta, será considerado este prazo como 
ofertado.  
5.1.6 –Planilha do anexo VII – Descrição dos Itens e especificações;  
 
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE 2 “HABILITAÇÃO”  
 
O Envelope 2 "Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados:  
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG  
6.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  
6.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;  
6.1.2 - Ato constitutivo, contrato social ou estatuto em vigor, com a última alteração 
(se houver) ou contrato consolidado; devidamente registrado na Junta Comercial, 
em se tratando de sociedades comerciais ou em cartório em caso de cooperativas; 

6.1.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea 
6.1.2 deste subitem;  

6.1.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis e cooperativas, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício;  
6.1.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  
6.1.6 – Cópia da cédula de identidade do proprietário da empresa licitante, no caso 
de empresa individual. 

6.1.7- Obter junto a CEMIG autorização para a execução de serviços de 

manutenção de iluminação pública, a mesma deverá ser apresentado no ato da 

licitação, sendo critério de desclassificação a não apresentação. A CONTRATADA 

deverá recrutar apenas os profissionais que sejam considerados aptos para o 

desenvolvimento da função considerando a legislação trabalhista; 

 
 
6.2 - REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA e QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.  
 
6.2.1 – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda (CNPJ), emitida nos últimos 60 (sessenta) dias;  
6.2.2 – prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade (Alvará de 
licença);  
6.2.3 – prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante certidão;  
6.2.4 – prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;  
6.2.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo à sede da 
licitante;  
6.2.6 –prova de regularidade de débitos Trabalhistas, mediante certidão emitida pelo 
Tribunal Superior do Trabalho (TST); 
6.2.7 – prova de regularidade de débitos para com o FGTS emitida pela Caixa 
Econômica Federal.  
6.2.8 – Caso a licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações da Lei Complementar nº 
147/2014, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 
sob pena de ser inabilitada.  
 
6.2.9 -Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 

dezoito(18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG dezesseis(16) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de catorze anos, conforme modelo do anexo deste edital. 

6.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
6.3.1–Comprovaçãode cadastramento na Concessionária / Distribuidora de energia 
local, com a indicação de responsável técnico, devidamente registrado junto ao 
CREA/MG.  
 
6.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA  
 

6.4.1 – Prova de inexistência de pedido de Falência ou Concordata expedida pelo 

Cartório Distribuidor ou pelo Tribunal de Justiça do Estado da sede da Licitante; 

6.4.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 30 (TRINTA) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.  
 
6.5 – OUTRAS DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS  
6.4.1 - Declaração que não emprega menor, conforme Anexo V;  
6.4.2 - Declaração de fato superveniente impeditivo, conforme Anexo VI;  
6.4.3 - Declaração formal de que dispõe das instalações, aparelhamento, frota e 
pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme 
Anexo IX.  
6.4.3.1 - Cópia de documento dos Veículos em nome da empresa – DUT e DPVAT;  
 
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  
 
7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão 
de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 
em participar do certame.  
7.2 – Durante o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração 
de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação e a Declaração de MEE/EPPE, 
de acordo com o estabelecido nos Anexos III e Anexo X, deste Edital, e, em 
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  
7.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

7.3.1 - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 
Edital;  
7.3.2 - Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 
licitantes;  
7.3.3 – Preços que estejam comprovadamente fora dos preços de mercado;  
7.4 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes.  
7.5 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 

com observância dos seguintes critérios: 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG 7.5.1 - Seleção da proposta de Menor Preço Global e as demais com preços até 
10% superiores àquela;  
7.5.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas na condição definida na alínea 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até 
o máximo de 3 (três).  
7.5.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes.  
7.6 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior 
preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de 
sorteio no caso de empate de preços.  
7.7 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 

de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a 

definição completa da ordem de lances. 

7.8 - Os lances deverão ser formulados por Lote, em valores distintos e 
decrescentes, inferiores à proposta de Menor Preço Global, observada a redução 
mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do pregão, aplicável inclusive em 
relação ao primeiro.  
7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinar da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.  
7.10 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 
não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 
considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.  
7.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 
à redução do preço.  
7.12 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 
Menor Preço Global, decidindo motivadamente a respeito.  
7.13 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 
licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
 
7.14 - Considerada aceitável a oferta de Menor Preço Global, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor.  
7.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, 
até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  
7.15.1 - substituição e apresentação de documentos.  
7.15.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil das informações e 

autenticidade dos documentos apresentados. 

7.16 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada.  
7.17 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de Menor Preço Global, 

negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, 

verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que 

será declarado vencedor. 
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Santa Rita do Ituêto - MG VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
8.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contra- razões em igual número de dias, que começarão a correr no 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
8.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 
decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame pela 
autoridade competente à licitante vencedora e o encaminhamento do processo para 
homologação.  
8.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 
homologará o procedimento.  
8.5 - O recurso não terá efeito suspensivo; porém, o seu acolhimento importará na 
invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
9.1 – A prestação de serviços deverá ser feita de acordo com o presente processo e 
conforme as determinações da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, 
correndo às expensas e riscos da empresa vencedora, todas as despesas relativas 
ao fornecimento.  
9.2 – Os projetos de extensão de rede e Projetos de Iluminação Pública só serão 
considerados concluídos após a aprovação da CEMIG/MG. 
9.3 – A empresa vencedora ficará responsável pelo cadastramento e aprovação dos 
Projetos Executivos de Iluminação Pública e extensão de rede. 
9.4 –Todos os custos para a elaboração de Projetos Executivos serão por conta da 
contratada/licitante vencedora. 
9.5 – O prazo para a entrega de quaisquer Projetos Executivos aprovados junto a 
CEMIG SERÁ DE NO MÁXIMO SESSENTA(60) DIAS. 
9.6 – O prazo para o atendimento e realizações de manutenção preventivas e 
corretivas de Iluminação Pública será de setenta e duas (72) horas. 
 
9.7 -Todos os materiais para a realização dos serviços deverão ser novos e estar em 

perfeitas condições de uso. 

9.8 - As despesas com veículos, como deslocamento, troca de peças, filtros, pneus, 

óleos lubrificantes, combustível e operador, ocorreram por conta do licitante 

vencedor. 

9.9 – Quaisquer pagamentos somente serão efetuados mediamente a conclusão dos 

serviços prestados. 

9.10 – O valor referente ao pagamento do serviço prestado de manutenção 

preventiva e corretiva em iluminação pública, item 01, lote 01 do anexo II deste 

edital, será pago o valor unitário, referente ao mês de prestação de serviço, ou seja, 
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Santa Rita do Ituêto - MG se em um mês não houver prestação de serviço, não será pago nenhum valor a 

empresa/licitante ganhadora. 

9.11 -O valor a ser pago no item 01 do lote 01 do anexo II deste edital, referente a 

Prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva na iluminação pública, 

não será referente a um serviço prestado, e sim, a um período de 30  

(trinta) dias de prestação de serviço.Portanto, o Município de Santa Rita do 

Ituêto/Contratante poderá solicitar os serviços, se necessário, durante trinta dias 

consecutivos, com pagamento de somente a uma unidade de serviço. 

9.12 – Após a autorização de serviço por servidor devidamente designado pela 

Secretaria Municipal de Obras, contará a partir do primeiro dia de prestação de 

serviço pela contratada/licitante vencedora 30 (trinta) dias consecutivos de prestação 

de serviço. Caso a empresa ganhadora não atenda os chamados em tempo hábil 

determinado neste edital serão aplicadas a medidas legais prevista em lei. 

9.13 –Quando um chamando/solicitação de serviço de manutenção corretiva e 

preventiva na iluminação pública referente ao item 01 do lote 01 do anexo II deste 

edital ocorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do primeiro 

atendimento, conforme item 9.10 e 9.12, referente ao mês de prestação de serviço e 

a contratante/licitante vencedora não atender dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 

será contato para efeito de pagamento a data da solicitação. 

9.13 - A Fiscalização dos serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e 
Transportes, que atestará através de relatórios, a conformidade dos serviços 
realizados, com as características contratadas, enviando posteriormente, dentro do 
prazo legal, a nota fiscal do fornecedor à tesouraria, para pagamento.  
 

X – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 - As despesas oriundas desta licitação correrão à conta das seguintes 

Dotações Orçamentárias: 

Ficha  Crédito Orçamentário  Fonte Especificação  

265 20701.2575222152.256.33903900000 100 Outros Serviços de 
Terceiros – PJ 

265 20701.2575222152.256.33903900000 117 Outros Serviços de 
Terceiros – PJ 

 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO  
11.1 – O pagamento ao vencedor será efetuado conforme medições mensais, contra 
apresentação da(s) Nota(s) Fiscal (is), devidamente visada(s) e atestada(s) pelo 
órgão competente, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da(s) Nota(s) 
Fiscal(is).  
11.2 - O pagamento será feito, mediante depósito em conta bancária ou cheque 

nominal. 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG XII - DA CONTRATAÇÃO  
 
12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 
celebração de contrato, conforme minuta do Anexo IV do presente ato convocatório.  
 
12.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer à sede da Prefeitura Municipal, junto ao Departamento 
próprio, para assinar o termo contratual.  
 
12.2 - A licitante vencedora deverá apresentar no ato de assinatura do contrato 
documentos que comprovem que possuem no mínimo dois (02) veículos que 
atendam a realização dos serviços em nome da empresa. 
 
12.3 - A licitante vencedora deverá apresentar comprovante de seguro dos 
veículosem vigência que abrangendo danos à terceiros. 
 
12.4 - Quando a Adjudicatária convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, se recusar a assinar o contrato, será convocada outra licitante na ordem 

de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, concorrendo para as sanções 

previstas em lei. 

12.5 - O contrato será celebrado com duração até 31/12/2020, com início de 
vigência na assinatura da Ordem de Serviços. O prazo de execução dos serviços 
será até 31/12/2020, podendo ser prorrogado/aditivado ou alterado por instrumento 
próprio, obedecidas as disposições legais pertinentes por ser tratar de serviço 
continuado, conforme previsto em lei. 
 
XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
13.1- Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, 
a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa:  
a) multa compensatória no percentual de 10%, calculada sobre o valor total do 
contrato;  

b) advertência escrita pelo descumprimento das cláusulas editalícias;  

c) multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento), 
calculada sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 05 
(cinco) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial;  

d) multa compensatória no percentual de 20% (dez por cento), calculada sobre o 
valor total do contrato, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando a 
inexecução total do mesmo;  

e) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração Municipal pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
por até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, 
ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada.  



 
 

10 
 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG 13.2 - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso 
fortuito, força maior, devidamente justificadas e comprovadas à juízo da 
Administração;  
13.3 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa e, 
conseqüentemente, a sua aplicação não exime a licitante vencedora da reparação 
das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha a acarretar ao Município 
de Santa Rita do Ituêto.  
13.4 – As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as 

demais. 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
14.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 
contratação.  
14.2 - O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa privada e no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.  
14.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes não 
vencedoras ficarão à disposição para retirada na sede da Prefeitura, após a 
celebração do contrato.  
14.4 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão.  
14.4.1 - A petição será dirigida ao Pregoeiro oficial, que decidirá no prazo de 02 
(dois) dias úteis.  
14.4.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
o certame.  
14.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

14.6 - Integram o presente Edital:  
Anexo I – Modelo da Credencial;  
Anexo II – Modelo de Proposta;  
Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento ao edital;  
Anexo IV – Minuta de Contrato;  
Anexo V – Declaração de que não emprega menor;  
Anexo VI- Declaração de fato superveniente impeditivo à Licitação;  
Anexo VII – Descrição do Item/Lote/Forma de Execução;  
Anexo VIII – Termo de Referência;  
Anexo IX – Declaração de Aparelhamento Técnico e Instalações; 
Anexo X – Declaração de ME/EPP. 

14.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Resplendor- MG.  
14.8 - Naquilo em que for omisso, o presente Edital reger-se-á pelas Leis n.º 
10.520/02 e n.º 8.666/93 com suas alterações subsequentes e Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações da Lei Complementar 147/2014, independente da transcrição 
das normas vigentes.  
14.9 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas ao Pregoeiro 

através do tel.: (33) 3265-1139 e pelo email: licita.sri1@gmail.com Os interessados 

em adquirir o edital também poderão se dirigir à sede da Prefeitura Municipal de 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG Santa Rita do Ituêto, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 

Antônio Berçan, nº.  59, Centro, Santa Rita do Ituêto/MG. 

Santa Rita do Ituêto- MG, 27 de abril de 2020. 

 

PATRICIA CARLA BARBOSA DE ABREU 
              Presidente da CPL 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG ANEXO I 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 15/2020 
 
 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a 
Firma ....., com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº 
.................. ,neste ato, representada por seu sócio-gerente 
Sr(a).....................portador(a) da cédula de identidade RG nº ...................., e CPF n 
º.................., nomeia e constitui seu representante o(a) senhor(a) ................., 
portador(a) da cédula de identidade RG nº................. e CPF nº ...................., a quem 
confere poderes para representar a empresa outorgante no PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 13/2020, instaurado pelo Município de Santa Rita do Ituêto - MG, em especial 
para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances 
verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de 
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.  
 
 
___________, __ de _______________ de 2020.  
 

 

 

________________________________ 

Assinatura do responsável pela outorga. 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG  
ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020 
 

Item DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

TOTAL DE 
PONTOS 

PREÇO  
UNITÁRIO 

POR 
PONTO DE 

IP 
 

PREÇO  
MENSAL 

(QTD X 
PREÇO DE 
UNITÁRIO 

POR PONTO 
DE IP) 

PREÇO 
TOTAL 

PARA 12 
MESES 

(PREÇO 
TOTAL 

MENSAL X 12) 

1 Manutenção integral e continua do Sistema 

de Iluminação Pública, incluindo todos os 

serviços e materiais necessários ao seu 

funcionamento, com reparo de defeitos, 

substituição de materiais (luminárias, 

lâmpadas, reatores, relés fotoelétricos, base 

para relé, cabos elétricos, braços de 

sustentação, cintas, parafusos e fixação das 

luminárias) que se fizerem necessários, de 

acordo com o Termo de Referência e 

Especificações Técnicas, incluindoainda: 

1 - Disponibilização de veículos, mão de 

obra, ferramental e equipamentos para a 

eficaz manutenção preventiva e corretiva do 

Sistema de IluminaçãoPública; 

2 - Estrutura de almoxarifado para guarda 

do estoque de materiais novos e dos retirados 

da rede para descarte ouReaproveitamento; 

3 - Descarte ambientalmente correto dos 

materiais inservíveis dentro das normas 

vigentes com emissão dos laudosPertinentes. 

PTxMES 402    

                   VALOR TOTAL  

 
VALOR TOTAL R$ xxx (____________)  
Validade da Proposta: 60 dias corridos, contados da abertura da proposta.  
Declaro estar de acordo e submeter-me a todas as Cláusulas e condições do Edital 
do Pregão Presencial n.º 13/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
____________, __ de __________________ de 2020.  

 
 
 
 

Assinatura do Proponente. 
Carimbo do CNPJ 

 



 
 

14 
 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG  

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO. 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. 
PROCESSO Nº 15/2020 

 
 
A (o) ______________________________________por intermédio do seu 
representante ou procurador declara ao Município de Santa Rita do Ituêto - MG que 
atende a todas as condições de habilitação no processo licitatório Edital de Pregão 
Presencial nº 13/2020.  
 
 
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual 
falsidade.  
___________, __ de ______________ de 2020.  
 

 

 

______________________________ 

Assinatura 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO N.º XX/2020. 

CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA DO ITUÊTO/MG 
E A EMPRESA (XXXXXX) 
PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE TODO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, URBANA, RURAL, 
DISTRITAL, ESTÁDIOS 
MUNICIPAIS, QUADRAS 
POLIESPORTIVAS, 
DESPACHO E RECEPÇÃO DE 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA DO ITUÊTO/MG. 

 
OMUNICÍPIODESANTARITADOITUÊTO–MG, pessoa jurídica de direito público 
interno, situado à Avenida Antônio Berçan, n.º 59 - Centro, inscrito no CNPJ sob n.º 
18.413.187/0001-10, doravante denominado CONTRATANTE representado pelo 
Exmo.   Sr.   Prefeito  Municipal Firmino Ton,    brasileiro,    casado,    portador    do    
C.P.F.    n.º ,e  do  outro  lado a empresa  inscrita no 
CNPJsobn.º_________,  estabelecida à Rua ___________ ,nº_____ ,cidade  de 
___________, adiante denominada CONTRATADA firmam o presente visando a 
Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de todo sistema de 
iluminação pública municipal, urbana, rural, distrital, estádios municipais, quadras 
poliesportivas, despacho e recepção de serviço de manutenção do sistema de 
iluminação pública do Município de Santa Rita do Ituêto/MG, conforme processo 
protocolizado, pela Secretaria Municipal de Obras e Transportes, parte integrante do 
presente CONTRATO independentemente de transcrição, nas condições a seguir 
aduzidas: 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pela pelas disposições 

constantes da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas modificações, Processo 

nº. 15/2020 e Edital de Pregão Presencial nº 13/2020 e proposta apresentada pela 

CONTRATADA, partes integrantes do presente CONTRATO independentemente de 

transcrição. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de todo sistema de 

iluminação pública municipal, urbana, rural, distrital, estádios municipais, quadras 

poliesportivas, despacho e recepção de serviço de manutenção do sistema de 

iluminação pública do Município de Santa Rita do Ituêto/MG,obedecendo aos 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG critérios estabelecidos neste CONTRATO e as especificações contidas no termo de 

referência, constantes dos autos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO 
O objeto deste CONTRATO será executado em regime de empreitada por preço 

global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
Os preços do objeto do presente contrato são os abaixo relacionados. A presente 

contratação poderá sofrer acréscimos ou decréscimos conforme estabelecido na lei 

8.666/1993. 

 

ITEM QUANT Descrição 
Valor por 
ponto de 
IP 

Valor 
Total 

Global 

01 402 

Manutenção integral e continua do Sistema de Iluminação Pública, incluindo 

todos os serviços e materiais necessários ao seu funcionamento, com reparo 

de defeitos, substituição de materiais (luminárias, lâmpadas, reatores, relés 

fotoelétricos, base para relé, cabos elétricos, braços de sustentação, cintas, 

parafusos e fixação das luminárias) que se fizerem necessários, de acordo com 

o Termo de Referência e Especificações Técnicas, incluindo ainda: 

1         - Disponibilização de veículos, mão de obra, ferramental e 

equipamentos para a eficaz manutenção preventiva e corretiva do Sistema de 

Iluminação Pública; 
2       - Estrutura de almoxarifado para guarda do estoque de materiais novos e 

dos retirados da rede para descarte ou Reaproveitamento; 

3      - Descarte ambientalmente correto dos materiais inservíveis dentro das 

normas vigentes com emissão dos laudos Pertinentes. 
 

  

  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No preço contratual oferecido na proposta, estão 
incluídos todos os custos e despesas, referentes à contratação, assim como as 
decorrentes de impostos e taxas de qualquer natureza para o cumprimento do 
presente CONTRATO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado mensalmente, de acordo 

com a medição dos serviços executados e contra apresentação da Nota Fiscal 

juntamente com os demais documentos obrigatórios para a manutenção da 

habilitação, tais como: folha de pagamento de salários, guias de recolhimento do 

INSS e FGTS. Acompanhando à 1ª medição deverá ainda vir a taxa de ART-CREA- 

MG dos serviços. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
O presente CONTRATO terá a sua vigência ate 31/12/2020, a partir da assinatura 
da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado dentro dos limites da lei. O prazo de 
execução dos serviços será até 31/12/2020 a contar da assinatura da Ordem de 
serviços; 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se compromete a executar os serviços 
objeto da licitação após a emissão da Ordem de serviços. 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de acordo com o termo 

de referência, atendendo à Secretaria Municipal de Obras eTransportes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Deverá ser realizado o Relatório Mensal dos serviços 

pela Contratada e pelo Gestor do Contrato, que será entregue encadernado 

mensalmente em conjunto com asmedições. 

CLÁUSULA QUINTA – DASPENALIDADES 
O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, 
sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas 
atualizações, garantida prévia e ampla defesa em Processo Administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Objeto licitado será executado mediante Ordem de 
Serviços expedida pela municipalidade e deverá ser iniciado em no máximo (cinco) 
dias após a sua emissão. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O não cumprimento dos prazos de execução, sujeitará 
a CONTRATADA às sanções previstas neste instrumento, e nas demais elencadas 
na Lei n.º 8.666/93 e suas atualizações. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações 

assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Multa; 

b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviços; 

c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Santa Rita do Ituêto- MG; e, 

d) Declaração de inidoneidade. 

 
PARÁGRAFO QUARTO – Será aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) 
do valor do contrato, por dia até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem 
executados quando a CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir dentro do 
prazo estabelecido a obrigação assumida. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
do Contrato, quando a CONTRATADA: 

a) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização; 
b) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia autorização da 

CONTRATANTE; 

c) Desatender as determinações da fiscalização; 

d) Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços; 

e) Não iniciar sem justa causa, os serviços no prazo fixado. 

PARÁGRAFO SEXTO – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
do Contrato, quando a CONTRATADA: 
a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na 
execução dos serviços contratados; 

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o serviço 
contratado; 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG c) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 
negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à CONTRATANTE ou a 
terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos 
causados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Quando o objeto contratado não for executado e aceito 
até o vencimento do prazo estipulado, a suspensão do direito de participar de 
licitação promovida pela CONTRATANTE será automática e perdurará até que seja 
feita sua entrega, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e neste 
CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade 
quando a CONTRATADA sem justa causa não cumprir as obrigações assumidas, 
praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo da CONTRATANTE, 
independentemente das demais sanções cabíveis: 
a) A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, 
assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a 
extensão do dano efetivo ou potêncial. 

b) As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, 
dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, 
independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do recurso.  

 

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar dos 

pagamentos o valor de qualquer multa por ventura imposta a CONTRATADA, em 

virtude do descumprimento das condições estipuladas neste CONTRATO e que não 

sejam determinantes de rescisão contratual. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia, além 
da perda desta, responsabilizará a CONTRATADA a diferença que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou cobrada 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente CONTRATO 
nas hipóteses previstas no Artigo 78 Inciso I a XVII da Lei n.º8.666/93 e suas 
atualizações, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer indenização, sem 
prejuízo das penalidades pertinentes. 
PARÁGRAFO ÚNICO – A execução do objeto do presente contrato, poderá ser 
suspenso ou suprimido à critério da administração, a qualquer tempo, sem que caiba 
à CONTRATADA, direito a indenização de qualquer natureza. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA E DAS RESPONSABILIDADES 
A CONTRATADA depositará na tesouraria da PMSRI-MG, no prazo de 10 (dez) dias 

contados da assinatura do presente, 5% (cinco por cento) de seu valor, nas 

modalidades especificadas no Art. 56 da lei 8.666/1993: Em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, Fiança bancária ou Seguro Garantia, que será liberado após o 

cumprimento do CONTRATO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATANTE se reserva o direito de recusar os 
serviços executados que não atenderem as especificações exigidas. 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da CONTRATANTE poderá ser aumentado ou 

diminuído o quantitativo, nos percentuais previstos na Lei. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS 
Os recursos para fazer face às despesas deste Pregão correrão à conta do 

Orçamento Municipal em vigor à saber: 

Ficha  Crédito Orçamentário  Fonte Especificação  

265 20701.2575222152.256.33903900000 100 Outros Serviços de 
Terceiros – PJ 

265 20701.2575222152.256.33903900000 117 Outros Serviços de 
Terceiros – PJ 

 
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, o CONTRATANTE 

providenciará a publicação do presente CONTRATO, na forma da Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
São partes integrantes do presente CONTRATO independentemente de transcrição: 

a) Termo de Referência; 

b) Pregão Presencial n.º13/2020; 

c) Lei n.º 8.666/93 e suas atualizações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
Fica estabelecido que o Foro para dirimir dúvidas relativas ao presente CONTRATO 
é o da Comarca de Resplendor - Estado de Minas Gerais. 
 
E por estarem justos e Contratados, é o presente CONTRATO depois de lido e 
achado conforme, assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 
na presença de 02 (duas) testemunhas que tambémassinam. 

 
 

Santa Rita do Ituêto-MG, de de 2020. 
 

 
 

 
 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO 
ITUÊTO- CONTRATANTE 

FIRMINO TON 
 
 

 

CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 
1 - DOC.:  

 

2- DOC.:  
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. 

PROCESSO Nº 15/2020 
 
 
A Empresa. ___________________________, inscrito no CNPJ n° 
___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
____________________, portador(a) da Carteira de Identidade no _____________ 
e do CPF no ____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a 
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  
 
 
 
 
_________________________, __ de ___________ de 2020.  
 
 
 
 
Nome do Representante Legal: 
_____________________________________________  
Assinatura: ____________________________________________  
CPF: ____________________________________________ 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. 

PROCESSO Nº 15/2020 
 
 
 
A Empresa. ___________________________, inscrito no CNPJ n° 
___________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) 
____________________, portador(a) da Carteira de Identidade no _____________ 
e do CPF no ____________________, DECLARA, para fins que até a presente data 
inexistem fatos supervenientes impeditivos à sua participação neste processo 
licitatório, nos termos da Lei 8.666/93.  
 
 
 
________________________, __ de ___________ de 2020.  
 
 
 
Nome do Representante Legal: 
_____________________________________________  
Assinatura: ____________________________________________  
CPF: ____________________________________________ 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG  
 

ANEXO VII 
DESCRIÇÃO DO ITEM/LOTE/FORMA DE EXECUÇÃO 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020. 
PROCESSO Nº 15/2020 

Item DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

TOTAL DE 
PONTOS 

PREÇO 
MÉDIO 

UNITÁRIO 
POR 

PONTO DE 
IP 

 

PREÇO 
MÉDIO 

MENSAL 
(QTD X 

PREÇO DE 
UNITÁRIO 

POR PONTO 
DE IP) 

PREÇO 
TOTAL 

PARA 12 
MESES 

(PREÇO 
TOTAL 

MENSAL X 12) 

1 Manutenção integral e continua do Sistema 

de Iluminação Pública, incluindo todos os 

serviços e materiais necessários ao seu 

funcionamento, com reparo de defeitos, 

substituição de materiais (luminárias, 

lâmpadas, reatores, relés fotoelétricos, base 

para relé, cabos elétricos, braços de 

sustentação, cintas, parafusos e fixação das 

luminárias) que se fizerem necessários, de 

acordo com o Termo de Referência e 

Especificações Técnicas, incluindoainda: 

4 - Disponibilização de veículos, mão de 

obra, ferramental e equipamentos para a 

eficaz manutenção preventiva e corretiva do 

Sistema de IluminaçãoPública; 

5 - Estrutura de almoxarifado para guarda 

do estoque de materiais novos e dos retirados 

da rede para descarte ouReaproveitamento; 

6 - Descarte ambientalmente correto dos 

materiais inservíveis dentro das normas 

vigentes com emissão dos laudosPertinentes. 

PTxMES 402 R$ 19,00 
R$ 

7.638,00 
R$ 
91.656,00 

                                                                                                   VALOR TOTAL => R$ 91.656,00 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 
 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG  
 

ANEXO VIII 

 
CERTIDÃO 

Processo nº: 15/2020 
Modalidade: Pregão Presencial nº. 13/2020 
Assunto: Cópia do Termo de Referência  
 
 
 
 
 
Certificamos que o Termo de Referência encontra anexado ao oficio do órgão 
solicitante, datado no dia 06 de abril de 2020, para análise e conferência dos 
interessados nos termos que dispõe a Lei Federal nº. 8.666/93, conjugado com o 
disposto na Lei Federal nº. 12.527/11 tendo esta certidão o objetivo de substituir 
cópia reprográfica como anexo do edital. Para constar, lavrei e fiz juntada do 
presente auto na condição de Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura de Santa Rita do Ituêto.  
 
 
 
 
Município de Santa Rita do Ituêto– MG, ___________ de _____________ de 2020.  

 
 
 
 

___________________________________ 
Patricia Carla Barbosa de Abreu 

Presidente da CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG ANEXO IX 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2020 
PROCESSO Nº 15/2020 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
EMPRESA PROPONENTE  
LOCAL E DATA  
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO – MG 

Declaramos, sob as penas da Lei, que possuímos pessoal, veículos e de 

equipamentos para a execução dos serviços e o cumprimento dos termos do objeto 

deste PP nº 13/2020, conforme disposto no Inciso II, do Art. 30, da Lei 8.666/93: 

 

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.  
____________, __ de ____________ de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente)  
(Nome da Proponente) 
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Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ituêto 

CNPJ: 18.413.187/0001-10 

Santa Rita do Ituêto - MG ANEXO X 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2020 

PROCESSO Nº 15/2020 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
EMPRESA PROPONENTE  
LOCAL E DATA  
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO – MG 

 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que nossa é enquadrada como Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 E 
alterações da Lei Complementar 147/2014, podendo ser consultada por esta 
CPL/PMSRI-MG, nosso enquadramento no sitio (site) da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil – SIMPLES FEDERAL, para efeito de obtermos tratamento 
diferenciado no momento do certame licitatório.  
 
 
Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.  
 
 
____________, __ de ____________ de 2020.  
 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsável(eis) legal(is) da Proponente) 
(Nome da Proponente) 


