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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2021 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E 

ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE 

FRANCISCÓPOLIS. 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 058/2021 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

DATA DA REALIZAÇÃO: 08/10/2021 

HORÁRIO: 09H00MIN 

LOCAL: AV. PRESIDENTE KENNEDY – 67 – CENTRO – FRANCISCÓPOLIS – 

CEP 39.695-000 – MINAS GERAIS - TEL/ FAX (33) 3514-8000 – DEPARTAMENTO DE 

LICITAÇÕES. 
PREGOEIRA: ADRIANA PEREIRA DE MACEDO 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021- Regido pela Lei nº 

10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 003/2013 Subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e seus 

respectivos decretos regulamentadores. 

 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO 

 

DATA E HORÁRIOS DAS SEÇÕES: 08/10/2021 

Horário: 09H00MIM – Início Sessão de Credenciamento, Recebimento Envelopes Propostas e 

Habilitação 

Horário: 09H10MIN – Abertura das Propostas e seção da disputa de lances 

Horário: 09H30MIN – Habilitação 

 

LOCAL: SALA DE LICITAÇOES – PREFEITURA MUNICIPAL – AVENIDA 

PRESIDENTE KENNEDY Nº 67 – CENTRO – FRANCISCÓPOLIS\MG.  

 

 

Pregoeira Designada: Adriana Pereira de Macedo  

CI MG-11.088.240 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº - 058/2021 

MODALIDADE/NÚMERO - PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

 DE PREÇOS 034/2021 

TIPO  MENOR PREÇO POR ITEM 

 

A Prefeitura Municipal de Franciscópolis, com sede à Av. Presidente Kennedy, nº 67, Centro, na 

cidade de Franciscópolis/MG, inscrita no CNPJ nº 01.613.394/0001-16, através de sua pregoeira, 

Sra. Adriana Pereira de Macedo, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 

Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, destinada à eventual contratação de empresa para execução de 

serviços de limpeza urbana e estradas vicinais do município de Franciscópolis, conforme 

descrito neste Edital e, seus anexos em conformidade com a Lei 10.520/2002 pelo Decreto 

Municipal nº 002/2006 Subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993 e seus respectivos decretos 

regulamentadores. 

Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data supracitada, fica referida reunião transferida automaticamente para o primeiro 

dia útil posterior e de expediente normal. 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto deste PREGÃO a eventual contratação de empresa para execução de 

serviços de limpeza urbana e estradas vicinais do município de Franciscópolis, nos termos da 

requisição e especificações constantes do ANEXO I, que passa a fazer parte integrante deste Edital. 
1.1. Os serviços listados, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade, sendo 

considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro 

de Preço. As licitantes para as quais forem adjudicados itens constantes do referido anexo e forem 

convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos 

referidos itens até o término da vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus 

planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o material 

constante. O Município de Franciscópolis não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não 

cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte da 

Prefeitura.  

1.2 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital, serve apenas como 

orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento. 

2. ÁREA SOLICITANTE 

Secretaria Municipal de Obras. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta licitação, as empresas ou pessoas que apresentem a habilitação exigida 

neste edital, sendo assegurado o direito às empresas licitantes que não forem inscritas, em 

apresentarem a documentação exigida para confirmar a sua habilitação, no ato de abertura desta 

licitação. 

3.2. Também só poderá participar as empresas ou pessoas que atenderem a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da 

elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes 

pela realização de tais atos.  

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das 

hipóteses a seguir elencadas: 
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a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, 

coligadas ou subsidiárias entre si; 

c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por 

órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, 

desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, conforme o caso, pelo órgão que o 

praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. No início da sessão, cada empresa ou pessoa licitante poderá credenciar apenas um 

representante, o qual deverá identificar-se junto a pregoeira, quando solicitado, exibindo a 

respectiva cédula de identidade e cópia do contrato social e comprovando, por meio de instrumento 

próprio, poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática 

dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo – VII). O horário do credenciamento será às 

09H00MIN do dia 08/10/2021 e o seu término se dará impreterivelmente quando do início da 

abertura dos envelopes de propostas anunciado pela pregoeira. 

4.2. Se a empresa ou pessoa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento 

através de outorga por instrumento público ou particular. Neste último caso, com firma reconhecida 

em cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular 

ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de 

recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame.  

4.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 

comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

4.4 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues SEPARADAMENTE 

dos envelopes de números 01 e 02. 

4.5 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa ou pessoa licitante. 

4.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.1. não implicará a exclusão da 

empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação 

de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada 

a incorreção. 

4.7- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos da habilitação: 

a) Declaração de Pleno Cumprimento de Requisitos de Habilitação e Inexistência de qualquer 

fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o Modelo do Anexo IV deste 

Edital e apresentada FORA dos Envelopes n.º 1 (Proposta) e n.º 2 (Habilitação). 

4.8 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

a) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 

preferência prevista na Lei Complementar 123/06, que deverá ser de acordo com o Modelo do 

Anexo VIII deste Edital e apresentada FORA dos Envelopes n.º 1 (Proposta) e n.º 2 (Habilitação). 

 

O proponente que desejar fazer uso do direito da Lei complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 

2.006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2.014, que tenha MICROEMPRESA e 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, deverá apresentar DECLARAÇÃO que enquadra na citada lei, 

conforme modelo contido no Anexo VIII bem como deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ambas expedidas pela respectiva junta 

comercial com data de expedição do exercício atual. 

 

5. INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO 
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5.1. A realização do procedimento estará a cargo da pregoeira nomeado por esta Administração 

Pública.  

5.2. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento. 

5.3. O interessado poderá ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, bem como obter os 

elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto, através do Telefone n.º (33) 3514-8000, de 

segunda à sexta-feira, no horário das 8:00 às 11:00 horas. 

5.4. Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas em relação ao edital deverão ser encaminhados, por 

escrito, até o 2.º (segundo) dia útil anterior a data da abertura das propostas, e o prazo para a 

respectiva resposta de 24h (vinte e quatro horas). 

 

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 

Documentos de Habilitação será pública, dirigida pela  pregoeira, em conformidade com este Edital 

e seus Anexos, no local e horário determinados acima supracitados. 

6.2. Declarada aberta a sessão pela pregoeira, o representante da Empresa ou pessoa licitante 

entregará os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, não sendo 

aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes. 

6.3. O licitante, no dia, horário e local fixado para a realização desta licitação, na abertura da sessão 

pública, deverá entregar a pregoeira sua proposta comercial acondicionada em envelope opaco, 

distinto e devidamente lacrados com as seguintes menções na parte externa: 

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCÓPOLIS – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 

034/2021 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE:....................................................................................... 

 

6.4. O licitante, no dia, horário e local fixado para a realização desta licitação, na abertura da sessão 

pública, deverá entregar a pregoeira sua documentação acondicionada em envelope opaco, distinto e 

devidamente lacrados com as seguintes menções na parte externa: 

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCÓPOLIS – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2021 

ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE:....................................................................................... 

 

6.5. O Município de Franciscópolis/MG não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 

Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues aa  pregoeira designado, no 

local, data e horário definidos neste edital. Caso o licitante opte pelo envio da proposta via correio 

ou similar, a referida proposta será aberta conjuntamente com as demais, ficando impedida a sua 

participação na etapa de lances verbais, e desde já o mesmo ficará impedido de interpor recurso 

devido à sua ausência na sessão. 
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7.6. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 02 - 

Documentos de Habilitação. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, 

preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (ANEXO V), redigida com clareza em 

língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem 

emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas 

demais pelo representante legal da licitante. 

7.2. Na Proposta de Preços deverão constar: 

7.2.1. Razão social da licitante, n
o
 do CNPJ / MF, endereço completo, telefone, fax para contato e, 

se possível, endereço eletrônico (e-mail); no caso de pessoa jurídica. 

7.2.2. Nome completo do licitante, n.º do CPF, Carteira de Identidade, endereço completo, telefone, 

fax para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail); no caso de pessoa física. 

7.2.3. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data de sua apresentação; 

7.2.4. Uma única cotação, com preço unitário por item, em moeda corrente nacional, expressos em 

algarismos, sem previsão inflacionária e o valor total por item. 

7.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto deste Edital e seus Anexos; 

7.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 

inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos 

sem ônus adicionais; 

7.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

7.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do 

presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

7.7. A  PREGOEIRA considerará como normal, erros de somatórios e outros aspectos que 

beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.  

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8. – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS (Artigo 4º , VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII e 

XXIII da Lei no 10.520/02)  

8.1 - No julgamento e classificação das propostas, será adotado o CRITÉRIO DE MENOR PREÇO 

GLOBAL observado os demais requisitos técnicos e documentais estabelecidos neste edital;  

8.2 - Aberta a sessão, os envelopes contendo a indicação do objeto e a proposta inicial ofertada, 

procederá à sua imediata abertura e verificação da conformidade das propostas com os requisitos 

estabelecidos no Edital;  

8.2.1 - A análise das propostas quanto às especificações da Prestação de Serviços ofertados será 

realizada pela equipe de pregão.  

8.3 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital 

e seus Anexos, a Proposta será desclassificada;  

8.4 - Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de menor preço global e 

aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente à de menor preço, conforme disposto na Lei 10.520 de 17/07/2002;  
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8.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o 

máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas escritas, na lei 10.520 de 17/07/2002;  

8.6. As licitantes classificadas serão dadas oportunidades para disputa, por meio de lances verbais e 

sucessivos, de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes legais;  

8.7. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em ordem 

decrescente de valor;  

8.8. A seguir será iniciada a rodada de lances verbais entre as licitantes convocadas: 

8.8.1. A rodada de lances verbais será repetida até que se esgotem as ofertas por parte das licitantes; 

8.8.2. A convocação para oferta de lances pelo Pregoeiro terá como referencial os valores ofertados, 

iniciando-se com a licitante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, devendo 

o lance ofertado cobrir o de menor preço. A cada nova rodada será efetivada a classificação 

momentânea das propostas, o que definirá a sequência dos lances seguintes;  

8.8.2.1. O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta escrita de 

menor preço e os demais lances deverão cobrir o lance de menor valor;  

8.8.3. A licitante que não apresentar seu lance de forma indicada na alínea acima, quando 

convocada pelo Pregoeiro, será excluída das próximas rodadas de lances, salvo se as demais 

licitantes também não oferecerem; e,  

8.8.4. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito;  

8.8.4.1. Serão aceitas cotações com até 02 (duas) casas após a vírgula.  

8.8.4.2. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação 

final dar-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando aplicável, a Lei 

Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 

8.5. Ao final da etapa de disputa de preços, a  pregoeira indagará aos licitantes se algum dos 

mesmos deseja interpor recurso. Em caso afirmativo, o licitante deverá informar a motivação do 

recurso e a pregoeira decidirá se acatará ou não. Caso não seja manifestado o interesse de 

interposição de recurso, nesse exato momento ocorrerá a decadência do direito de recurso e, 

conseqüentemente, a pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao vencedor.  

8.6. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, os licitantes serão declarados 

habilitados, sendo-lhes declarados garantida a inclusão na Planilha de Fornecedores por itens 

licitados; 

8.7. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, 

devendo a mesma, ao final, ser assinada pela  pregoeira e os licitantes presentes, ressaltando-se que 

poderá constar à assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito. 

8.8. Havendo recurso, o mesmo deverá ser encaminhado, por escrito, em até 3 (três) dias úteis, 

conforme previsto neste Edital. Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em prazo 

igual. O envio do recurso fora deste prazo não será considerado e o objeto da licitação adjudicado, 

pela  pregoeira, ao vencedor. Os recursos serão decididos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do 

recebimento das contra-razões ou do decurso do prazo. 

8.9. Após o julgamento dos eventuais recursos, a  pregoeira deverá enviar o resultado via fax-símile 

aos licitantes, comunicando o vencedor da disputa.  

8.10. O processo licitatório findo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, para a respectiva 

homologação.  

 

9. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 2) 
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9.1 – Os documentos necessários para habilitação deverão ser entregues em 01(uma) via, legíveis e 

em condições de análise por parte da Comissão Permanente de Licitação, numerados 

sequencialmente, rubricados em todas as suas páginas por representante legal da licitante ou 

preposto e preferencialmente acompanhado dos documentos entregues, devendo ser apresentados: 

9.1.1 Em original, ou; 

9.1.2 Cópia autenticada por Cartório, ou; 

9.1.3 Cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da abertura, para conferência 

por membro da Comissão Permanente de Licitação. 

9.1.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 

9.1.5 Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

que pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 

9.2 A documentação para fins de habilitação, a ser inclusa no respectivo envelope (Envelope nº 02- 

Documentos de Habilitação), será composta de: 

 

9.2.1 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.2.1.1 – Cédula de Identidade e CPF dos sócios; 

9.2.1.2 – Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

9.2.1.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, acompanhado da última alteração em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores. 

9.2.1.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

9.2.1.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.2.2 – Documentação Relativa a Regularidade Fiscal: 

9.2.2.1 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

9.2.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual, ou Alvará de Localização e Funcionamento. 

9.2.2.3 – 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; 

9.2.2.4 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual 

9.2.2.5 - Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da Lei. 

9.2.2.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instruídos por Lei. 

9.2.2.7 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, 

para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

9.2.2.8 – Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

 

9.3.3 – Documentação Relativa à Qualificação Econômica/Financeira: 

9.3.3.1 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

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

emissão não superior a 90 (noventa) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o 

prazo de validade da mesma. 

 

9.4.5.1 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
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9.4.1.1 – Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no 

inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante legal do 

licitante, conforme modelo do (Anexo III). 

 

Todos os documentos acima mencionados deverão ser apresentados dentro de seu período de 

validade. 

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

apresentados à Comissão Permanente de Licitação para autenticação. A ausência de documento ou a 

apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste Edital inabilitará o 

licitante. 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.   

10.2. Caberá a  pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas). 

10.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando o licitante vencedor desde logo intimado para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela  pregoeira ao vencedor. 

11.3. O recurso contra decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo. 

11.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

licitante vencedor. 

11.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da 

Prefeitura Municipal de Franciscópolis. 

 

12. DO CONTRATO 

a) A licitante vencedora deverá fornecer serviços descritos no objeto neste termo de referência, 

conforme solicitação prévia da Secretaria referente. 

b) A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 

PREFEITURA, encarregada de acompanhar o fornecimento dos serviços, prestando 

esclarecimentos solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive emissão de Nota 

Fiscal, a qual deverá ser entregue para o setor requerente. 

c) No valor a ser contratado deverão estar inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 

resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive todas as despesas provenientes com 

combustível e outros correlatos. 

d) A Nota Fiscal de prestação de serviços deverá ser emitida pela licitante vencedor- contratada, 

obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ, se pessoa jurídica, apresentado nos 

documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho. 

e) Em caso de devolução da Nota Fiscal de prestação de serviços para correção, o prazo para 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

 

13.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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a) Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATANTE; 

b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

c) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do Contrato. 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

f) Emitir previamente à CONTRATADA, o texto por escrito da propaganda a ser divulgada, para 

devidas providências da divulgação. 

13.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.2.1. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente contrato.  

13.2.2 Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovação de cumprimentos 

das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.  

13.2.3. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas.  

13.2.4. Garantir a boa qualidade dos serviços executados.  

13.2.5. O CONTRATADO se obriga a cumprir fielmente o estipulado neste contrato, em especial: 

13.2.6.  Prestar o serviço sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 

13.2.7. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, 

particularmente no que tange a regularidade fiscal; 

13.2.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avançados;  

13.2.9. Proceder à regularização imediata dos serviços prestados em desconformidade com as 

especificações, após o comunicado do CONTRATANTE; 

13.2.10. Acatar as exigências do CONTRATANTE quanto à execução dos serviços; 

13.2.11. Prestar, com eficiência, zelo e pontualidade os serviços inerentes ao objeto deste contrato;  

13.2.12 A prestação de Serviço, deverá ser executada de acordo com o cronograma estabelecido 

pela Secretaria Municipal Obras. 

13.2.13 – O transporte dos funcionários para realização dos serviços do presente processo, serão de 

responsabilidade da contratada. 

13.2.14 – A empresa deverá apresentar relatório dos serviços prestados, acompanhado da ficha 

funcional de todos os empregados que laboraram e, inclusive informar a carga horária 

desempenhada pelos respectivos empregados. Tal requisito é indispensável para a realização do 

empenho e respectivo pagamento, que serão analisados e aprovados ou não pelo setor de compras. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor inadimplido, no atraso injustificado no fornecimento do objeto deste 

pregão. 
14.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 

qualquer das condições avençadas, o contratado ficará sujeito às seguintes penalidades nos termos 

do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

14.2.1- advertência; 

14.2.2- multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

14.2.3- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

14.3. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

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

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
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execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas na minuta do edital e no 

contrato e das demais cominações legais. 

14.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 

aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos 

reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  

14.5 - As multas de que tratam este capítulo, deverão ser recolhidas pelos adjudicatários em conta 

corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 

(cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.  

 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro 

de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. 

15.2. A emissão da nota de empenho ficará a cargo da Contabilidade, devendo constar na mesma o 

número do processo licitatório ou número do contrato, anexando a cópia ao PROCESSO 

LICITATÓRIO de licitação. 

 15.3. O Setor de Compras solicitará a Contabilidade, a emissão da nota de empenho que deverá conter a 

autorização do ordenador de despesa. 

 

16. DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E DA REVISÃO DE PREÇOS - 

O (s) preço (s) na cláusula décima segunda não será (ao) objeto de atualização financeira por via da 

aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, 

dentro do prazo de 12 (doze) meses, salvo alterações na legislação federal. 

 

 17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. É facultada à pregoeira ou 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. 

17.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões 

de interesse público derivado 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. 

17.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato. 

17.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato. 

17.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e ao 

Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

17.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento.  

17.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

17.7. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, a pregoeira, no seguinte 

endereço: Avenida Presidente Kennedy, n.º 67 – Centro, Franciscópolis/MG, CEP 39.695-000. 
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17.8. Os casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e 

seus respectivos decretos regulamentadores. 

17.9.  São partes integrantes deste Edital: 

ANEXO I – Especificação dos Serviços e Quantitativos; 

ANEXO II – Modelo de Procuração; 

ANEXO III – Modelo de Declaração de Empregador de menor; 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente e Impeditivo da 

Habilitação; 

ANEXO V – Proposta Comercial; 

ANEXO VI - Minuta do Contrato 

ANEXO VII – Modelo Credenciamento. 

ANEXO VIII - modelo de declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno 

porte. 

Fica eleito foro da Comarca de Malacacheta, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer 

questões oriundas desta licitação. 

Franciscópolis, 28 de setembro de 2021. 

 

ADRIANA PEREIRA DE MACEDO 

PREGOEIRA 
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ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 034/2021 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – DO OBJETO: Eventual contratação de empresa para execução de serviços de limpeza 

urbana e estradas vicinais do município de Franciscópolis. 

 

2 - JUSTIFICATIVA: 

Devido há grande necessidade de promovermos uma melhora nos serviços públicos relativos à 

varrição, capinação e poda de árvores, limpeza, manutenção e conservação de praças e áreas 

urbanizadas, para mantermos continuadamente limpa a nossa cidade, o que certamente evitará 

qualquer proliferação de quaisquer doenças que originam por acúmulo de resíduos, para priorizar os 

serviços essências a nossa população em relação à limpeza pública proporcionando assim melhor 

qualidade de vida ao cidadão franciscopolitano. 

Com vistas às estradas vicinais, as mesmas possuem extrema importância econômica, social e 

ambiental. São responsáveis pelo escoamento da produção agrícola e o conseqüente abastecimento 

das zonas urbanas. Também, são através delas que os insumos agrícolas necessários a produção, 

chegam às propriedades rurais. 

O estado de conservação das estradas influi diretamente no custo do transporte e na qualidade do 

produto transportado. Trechos de estradas ruins com falta de visibilidade acabam por causar danos 

aos veículos, e às vezes até ocasionando acidentes. 

 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO COM PREÇO DE MERCADO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE 

VALOR 

MÉDIO POR 

HORA 

01 

Execução de serviços de limpeza urbana e 

manutenção das estradas vicinais do 

município de Franciscópolis, 

compreendendo: varrição manual de vias 

e logradouros públicos, inclusive remoção 

dos resíduos para destinação final, 

raspagem e remoção de terra e areia de 

logradouros e vias públicas, roçada 

mecanizada e roçada manual, capina 

manual, poda de árvores e grama em vias 

e/ou logradouros com ou sem 

pavimentação, inclusive remoção dos 

resíduos para destinação final; remoção 

de focos de lixo em áreas públicas; 

retirada de lixo de cestos coletores 

públicos; limpeza de locais isolados 

dentro do território do município; serviços 

de jardinagem em logradouros públicos 

com vistas a colibir a disposição irregular 

de lixo; varrição em cemitérios; mutirões 

Hora/ 

Homem 
30.000 28,58 
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de limpeza em locais de eventos públicos, 

limpeza de galerias de águas pluviais e 

rede de esgoto e pintura de meio fio de 

vias públicas, limpezas de boca de lobo. 

 

3 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

3.1. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente contrato.  

3.2. Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovação de cumprimentos das 

obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.  

3.3. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, 

em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas.  

3.4. Garantir a boa qualidade dos serviços executados.  

3.5. O CONTRATADO se obriga a cumprir fielmente o estipulado neste contrato, em especial: 

3.5.1.  Prestar o serviço sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 

3.5.2. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, 

particularmente no que tange a regularidade fiscal; 

3.5.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avançados;  

3.5.4. Proceder à regularização imediata dos serviços prestados em desconformidade com as 

especificações, após o comunicado do CONTRATANTE; 

3.5.5. Acatar as exigências do CONTRATANTE quanto à execução dos serviços; 

3.5.6. Prestar, com eficiência, zelo e pontualidade os serviços inerentes ao objeto deste contrato;  

3.5.7. A prestação de Serviço, deverá ser executada de acordo com o cronograma estabelecido pela 

Secretaria Municipal Obras. 

3.5.8 – Fornecer gratuitamente todos os uniformes, EPIs, insumos e materiais e necessários à 

execução dos serviços objeto do presente termo. 

3.5.9 – O transporte dos funcionários para realização dos serviços do presente processo, serão de 

responsabilidade da contratada. 

3.5.10 – A empresa deverá apresentar relatório dos serviços prestados, acompanhado da ficha 

funcional de todos os empregados que laboraram e, inclusive informar a carga horária 

desempenhada pelos respectivos empregados. Tal requisito é indispensável para a realização do 

empenho e respectivo pagamento, que serão analisados e aprovados ou não pelo setor de compras. 

 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATANTE; 

b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

c) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do Contrato. 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

f) Emitir previamente à CONTRATADA, o texto por escrito da propaganda a ser divulgada, para 

devidas providências da divulgação. 

 

5 - DO DESCARTE DO MATERIAL  

O Material resultante da capina e/ou roçada do revestimento vegetal deve ser recolhido para o local 

predeterminado, que não afete o sistema de drenagem das estradas vicinais, nem cause mau aspecto 

à via. 
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6 – DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Será de responsabilidade do(a) contratado(a) o fornecimento das ferramentas (enxada, carrinho de 

mão, pá, foice etc.) bem como dos equipamentos de proteção individual. 

O(a) contratado (a) deverá obedecer rigorosamente as normas regulamentares da segurança do 

trabalho.  

 

7 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
Ao longo das estradas vicinais os serviços de roçada devem ser executados em até no mínimo 

2(dois) metros de largura.  

 

8 – DO DESLOCAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS 

Os gastos com possíveis deslocamentos, transportes de materiais e/ou ferramentas correrão por 

conta da contratada. 
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ANEXO II 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2021 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

PROCURAÇÃO 

A empresa ..................................................................... CNPJ n.º .......................... 

com sede à ...................................................... neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, 

com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) 

pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) 

(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 

poderes para, junto à Prefeitura Municipal de Franciscópolis,  praticar todos os atos necessários para 

representar a outorgante na  licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços 

n.º 034/2021, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 

condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 

podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo 

por bom, firme e valioso. 

Local, data e assinatura. 

 

 

RECONHECER FIRMA(S) 
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ANEXO III 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021 

MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

A empresa ..................................................................... inscrita no CNPJ sob o 

número ................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ............................. 

portador(a) da Carteira de Identidade número .......................... e do CPF número ....................... 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei 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. 

 

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

 

 

............................., ............de ....................de....................... 

 

 

 

Assinatura e qualificação 

(representante legal) 
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ANEXO IV 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2021 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO À PARTICIPAÇÃO 

  

 

A empresa ...................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

............................., DECLARA, sob as penas da lei, que, cumpre todos os requisitos de habilitação e 

declara ainda que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Por ser verdade, firma a presente. 

 

................................, ........... de ............................ de ........... 

 

............................................................. 

(Representante legal da licitante) 
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ANEXO V 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2021 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2021 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALPARA REGISTRO DE PREÇOS 034/2021 

 

OBJETO: Eventual contratação de empresa para execução de serviços de limpeza urbana e 

estradas vicinais do município de Franciscópolis. 

 

TIPO ...........................................................: MENOR PREÇO  

 

O licitante abaixo identificado, apresenta a PROPOSTA DE PREÇOS em epígrafe, declara inteira 

submissão aos preceitos legais da Lei Federal n
o
 8.666/93 e estando com os seus termos legais, vem 

apresentar sua PROPOSTA, para a eventual contratação de empresa para execução de serviços 

de limpeza urbana e estradas vicinais do município de Franciscópolis. 

 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

01 

Execução de serviços de limpeza urbana e 

manutenção das estradas vicinais do 

município de Franciscópolis, 

compreendendo: varrição manual de vias e 

logradouros públicos, inclusive remoção 

dos resíduos para destinação final, raspagem 

e remoção de terra e areia de logradouros e 

vias públicas, roçada mecanizada e roçada 

manual, capina manual, poda de árvores e 

grama em vias e/ou logradouros com ou 

sem pavimentação, inclusive remoção dos 

resíduos para destinação final; remoção de 

focos de lixo em áreas públicas; retirada de 

lixo de cestos coletores públicos; limpeza de 

locais isolados dentro do território do 

município; serviços de jardinagem em 

logradouros públicos com vistas a colibir a 

disposição irregular de lixo; varrição em 

cemitérios; mutirões de limpeza em locais 

de eventos públicos, limpeza de galerias de 

águas pluviais e rede de esgoto e pintura de 

meio fio de vias públicas, limpezas de boca 

de lobo. 

Hora/ 

Homem 
30.000 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:___________________________ 

VALIDADE DA PROPOSTA:_______________________________ 

DADOS BANCARIOS: BANCO:________AGENCIA:____CONTA:_____  

NOME DO SIGNATÁRIO (para assinatura do contrato): ________________________ 

CPF:____________IDENTIDADE:___________ESTADO CIVIL:________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________ 

 

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para 

perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, 

encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e 

responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de 

impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os 

custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for 

necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, 

direito regressivo em relação ao Município. 

DECLARAMOS AINDA, que: 

a)Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados; de acordo com todas as normas 

deste edital e seus anexos, notadamente quanto às exigências previstas no Termo de Referencia – 

Anexo I do Edital – 

b)Recebemos do Município de Franciscópolis/MG todas as informações necessárias a elaboração da 

nossa proposta; 

c)Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos 

plenamente; 

Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato ou documento 

equivalente dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município de 

Franciscópolis/MG bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das 

sanções cabíveis; 

 

Local/Data ................................................................., em ......./......./................. 

 

ASSINATURA DO PROPONETE 

Nº. C.N.P.J./C.P.F:.......................................................... 
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ANEXO VI 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2021 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ......../2021 

 

OBJETO – Registro de preços para eventual contratação de empresa para execução de serviços 

de limpeza urbana e estradas vicinais do município de Franciscópolis. 

 

COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: ................................................................................. 

 

PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO: O prazo de validade da presente Ata de Registro de 

preços será de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

VALOR REGISTRADO: O valor deste compromisso de fornecimento é de 

R$..................(............................), referentes aos itens vencidos por este compromissário. 

 

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o Município de Franciscópolis, 

representado pelo Prefeito Nilton dos Santos Coimbra, brasileiro, solteiro, portador do CPF N.º 

997.234.846-68, Carteira de Identidade 32.667.861-X, residente e domiciliado nesta cidade de 

Franciscópolis na Rua São Francisco, n.º 65, Centro, CEP 39.695-000, a seguir denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado o CONTRATADO, a empresa 

.................................., inscrita no CNPJ ......................., localizada na Rua ........................., n.º 

.........................., Centro na Cidade de ..........................., Estado de ................................., 

representada neste ato pelo Sr. ................................., nacionalidade, profissão, estado civil, 

residente na ........................., n.º ....................., Bairro................, na cidade de ......................., 

estado de .................., inscrito no CPF ....................... e Carteira de Identidade .................., 

doravante denominado simplesmente COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, em conformidade 

com o estabelecido no ato convocatório Edital Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 

034/2021 e na Lei Federal nº. 8.666, 21 de junho de 1993 e Lei 10520/2002, têm entre si, justos e 

contratados o que se segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Registro de preços para eventual contratação de empresa para execução de serviços de limpeza 

urbana e estradas vicinais do município de Franciscópolis, conforme as especificações 

constantes no Edital e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO  

Objeto da presente licitação deverá ser entregue mediante solicitação, na sede do Município de 

Franciscópolis, diretamente no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de 

Franciscópolis, localizado na Av. Presidente Kennedy, nº 67, Centro, no prazo de 02 (dois) dias 

corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento, sendo que a quantidade do objeto a ser 

entregue em cada parcela será observada conforme conveniência da Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  
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3.1. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do presente contrato.  

3.2. Apresentar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovação de cumprimentos das 

obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.  

3.3. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação, 

em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas.  

3.4. Garantir a boa qualidade dos serviços executados.  

3.5. O CONTRATADO se obriga a cumprir fielmente o estipulado neste contrato, em especial: 

3.5.1.  Prestar o serviço sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 

3.5.2. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a contratação, 

particularmente no que tange a regularidade fiscal; 

3.5.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avançados;  

3.5.4. Proceder à regularização imediata dos serviços prestados em desconformidade com as 

especificações, após o comunicado do CONTRATANTE; 

3.5.5. Acatar as exigências do CONTRATANTE quanto à execução dos serviços; 

3.5.6. Prestar, com eficiência, zelo e pontualidade os serviços inerentes ao objeto deste contrato;  

3.5.7. A prestação de Serviço, deverá ser executada de acordo com o cronograma estabelecido pela 

Secretaria Municipal Obras. 

3.5.8 – O transporte dos funcionários para realização dos serviços do presente processo, serão de 

responsabilidade da contratada. 

3.5.9 – A empresa deverá apresentar relatório dos serviços prestados, acompanhado da ficha 

funcional de todos os empregados que laboraram e, inclusive informar a carga horária 

desempenhada pelos respectivos empregados. Tal requisito é indispensável para a realização do 

empenho e respectivo pagamento, que serão analisados e aprovados ou não pelo setor de compras. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
4.1- É obrigação do CONTRATANTE efetuar o respectivo pagamento na forma e condições 

avençadas, e inspecionar a prestação dos serviços através dos devidos Departamentos. 

4.2- Emitir as ordens de serviço com a devida antecedência e clareza. 

4.3- Fornecer todo material necessário para a correta manutenção dos veículos objeto do presente 

contrato. 

4.4 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento do Contrato. 

4.5 - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

4.6 - Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

 

CLÀUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

5.1 – Fica desde já garantida ao CONTRATANTE a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar a 

execução deste Contrato (art. 58, III c/c art. 67 da Lei 8.666/93). 

5.2 – No exercício da fiscalização o CONTRATANTE terá acesso aos dados relativos à 

administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros do CONTRATADO. 

5.3 – O acompanhamento e a fiscalização da execução deste Contrato se realizará por um 

representante do CONTRATANTE, especialmente designado para este fim ou por terceiros 

devidamente contratados. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO –  O prazo da ata de Registro de Preços de 12(doze) meses. 

Durante o prazo de validade deste compromisso vigorará a ata de registro de preços a ele integrante, 

período no qual o COMPROMISSÀRIO FORNECEDOR estará obrigado a fornecer ao 
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CONTRATANTE no prazo de 03 (três) dias, sempre que por ela for exigido, na quantidade 

pretendida e dentro das especificações referidas na cláusula antecedente, os produtos objeto do 

presente.   

 

CLÁUSULA SETIMA – ACRÉSCIMO 

 Na hipótese de acréscimo significativo das quantidades estimadas do (s) produtos (s) constante (s) 

da Ata de Registro de Preços, o COMPROMISSÀRIO FORNECEDOR deverá manter o 

fornecimento até 25 % do valor do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PREFERÊNCIA 

O CONTRATANTE não estará obrigado a adquirir do COMPROMISSÀRIO FORNECEDOR uma 

quantidade mínima do (s) item (ns) objeto do presente compromisso, ficando o seu exclusivo 

critério a definição da quantidade, do momento e da forma de fornecimento. 

  

CLÁUSULA NONA - VERIFICAÇÃO DOS PREÇOS  

O Município poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros fornecedores (s) 

produto (s) objeto do presente compromisso, vedada, todavia, qualquer contratação deste (s) 

produto (s) por preço (s) ou superior (es) ao (s) que poderia (m) ser obtido (s) do 

COMPROMISSÀRIO FORNECEDOR pela execução do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DEZ – DA CONVOCAÇÃO  

Sempre que necessitar, ao longo de todo o período de validade do presente compromisso, o 

CONTRATANTE convocará o COMPROMISSÀRIO FORNECEDOR para que, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, aperfeiçoe os contratos acessórios de produtos por ele pretendidos. 

 

CLÁUSULA ONZE – DA ORDEM DE COMPRA 

As ordens de compra ou instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão 

consideradas, para todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente compromisso. 

 

CLÁUSULA DOZE - DAS ESPECIFICAÇÕES 

 As ordens de compra ou instrumento equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter: 

a) Indicação da Dotação Orçamentária e disponibilidade (certificada pela Contabilidade); 

b) Descrição dos materiais, quantidade e valor constante da planilha do vencedor; 

c) Assinatura e carimbo do requisitante e do ordenador de despesa; 

 

CLÁUSULA TREZE – DO NÃO COMPARECIMENTO 

O não comparecimento injustificado do COMPROMISSÀRIO FORNECEDOR no prazo assinalado 

na cláusula sétima para o aperfeiçoamento do contrato acessório de fornecimento, será considerado 

como fato qualificador da inexecução total do presente compromisso, para os fins previstos na 

legislação em vigor e no presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal da Fazenda, através de sua Tesouraria, por 

crédito em conta bancária, até 30 (trinta) dias, após a efetiva entrega do objeto descrito na Ordem de 

Fornecimento. 

 

a) – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior o licitante vencedor deverá fazer 

constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da 

Prefeitura Municipal de Franciscópolis, CNPJ n. º 01.613.394/0001-16, o número de sua conta 
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bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela 

remuneração apurada. 

 

14.1.2 – A nota fiscal correspondente, deverá ser entregue pelo licitante vencedor, diretamente ao 

representante do Município de Franciscópolis, que somente atestará a entrega das mercadorias e 

liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pelo licitante vencedor, todas as 

condições pactuadas. 

 

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

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

 

CLÁUSULA QUINZE - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E DA 

REVISÃO DE PREÇOS 

 O (s) preço (s) na cláusula décima segunda não será (ao) objeto de atualização financeira por via da 

aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, 

dentro do prazo de 12 (doze) meses, salvo alterações na legislação federal. 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS INSPEÇÕES E TESTES 

O custo com as inspeções, testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas 

existentes, indispensáveis para a comprovação da boa execução do compromisso de fornecimento 

correrão por conta do COMPROMISSÀRIO FORNECEDOR deverá retirá-los do local onde se 

encontrarem armazenados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação para assim 

proceder, sob pena de configuração da inexecução das obrigações assumidas no presente reajuste 

sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO PRAZO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 

O presente compromisso de fornecimento terá duração de até 12 (doze) meses, contados de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA DEZOITO - DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida, a qualquer título, a subcontratação de terceiros pelo COMPROMISSÀRIO 

FORNECEDOR, sem expressa anuência do Município de Franciscópolis. 

 

CLÁUSULA DEZENOVE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O atraso no fornecimento dos materiais, sujeitará o compromissário fornecedor à multa de 5% do 

valor da ordem de fornecimento, além da penalidade de advertência. 

 

CLÁUSULA VINTE - REINCIDÊNCIA  

Ocorrendo o atraso no fornecimento dos materiais por duas ou mais vezes consecutivas ou 

alternadas, mesmo que em obrigações pertinentes a contratos acessórios de serviços diferentes, a 

multa a ser aplicada será de 0,5% do valor do contrato por dia de atraso e a penalidade aplicada será 

a rescisão do presente instrumento, bem como a suspensão temporária de participar de licitação e 

contratar com a Administração Pública Municipal, por um período de até 05 anos, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa. 

  

CLÁUSULA VINTE E UMA – DA INEXECUÇÃO  

A inexecução total ou parcial do presente compromisso de fornecimento acarretará na tomada as 

seguintes sanções contra o COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: 

a) Advertência; 

b) Multa; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

  

CLÁUSULA VINTE E DUAS – DA DEFESA 

Será garantido ao COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR o direito de apresentação de prévia 

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das 

penalidades previstas neste compromisso. 

 

CLÁUSULA VINTE E TRÊS – DO PAGAMENTO DAS MULTAS 

 O valor das multas aplicadas será deduzido do pagamento do mês de referência do fornecimento, a 

que fizer jus o compromisso do fornecedor. 

 

CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS MULTAS 

Em não havendo pagamento a ser realizado, o valor das multas será cobrado diretamente do 

compromissário fornecedor que deverá pagá-las no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da 

data de notificação. 

  

CLÁUSULA VINTE E CINCO - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

A rescisão contratual poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.° 8.666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 

Administração. 

c) A inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo enseja sua rescisão pela Administração, 

com culminação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

d) Constituem motivos para rescisão do Contrato Administrativo os previstos no art. 78 da Lei 

Federal n.° 8666/93. 

e) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93, sem que haja 

culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os 

houver sofrido. 

f) A rescisão contratual de que trata o art. 78 no inciso I, acarreta as conseqüências previstas no art. 

80, incisos I a IV, ambos da Lei n.° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VINTE E SETE - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

Conforme faculta a legislação atinente ao registro de preços, as dotações orçamentárias para fazer 

face às despesas decorrentes deste instrumento, serão informadas no ato da(s) compra(s). 

 

CLÁUSULA VINTE E OITO - DO REGIME JURÍDICO E DAS REGRAS 

DISCIPLINADORAS DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO 

O presente compromisso de fornecimento e os contratos acessórios de fornecimento que com base 

nele forem aperfeiçoados pelas partes contratantes serão regidos pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos. 

 

CLÁUSULA VINTE E NOVE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  

Para efeitos obrigacionais tanto no edital da Licitação na modalidade PREGÃO para o Registro de 

Preço nº 034/2021, quanto a (s) proposta (s) nela adjudicadas (s), bem como a Ata de Registro de 

Preços, integram o presente compromisso de fornecimento, devendo seus termos e condições serem 

considerados como partes integrantes do presente instrumento contratual. 
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CLÁUSULA TRINTA – DO FORO 

Para todas as questões pertinentes ao presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da 

Comarca do CONTRATANTE, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA TRINTA E UMA – DA MODALIDADE  

O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação modalidade PREGÃO para o 

Registro de Preços nº 034/2021, regendo-se pelas normas da Lei 8.666/93 do Decreto Municipal nº. 

003 de 23 de março de 2012, às quais também se sujeitam as partes que o celebram. 

 

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso de fornecimento, 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 02 (duas) testemunhas instrumentárias para que 

produza jurídicos e legais efeitos. 

 

Franciscópolis- MG, ........de..............de........................ 

 

 

_________________________________ 

NILTON DOS SANTOS COIMBRA 

Prefeito 

 

 

_________________________________ 

Contratado 

Testemunhas: 

 

_____________________________________ 

Nome:  

__________________________________ 

Nome: 

CPF:  CPF:  
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2021 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2021 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

OBJETO: Eventual . 

 

  

 Pelo presente instrumento, ........................................ (identificação da empresa individual, 

CNPJ, endereço) por seu representante legal abaixo assinado, CREDENCIA o Sr. ......................... 

portador da Cédula de Identidade nº ...................... expedida pelo ................... inscrita no CPF sob o 

nº .......................conferindo-lhe poderes para representá-la na sessão publica do Pregão Presencial 

para Registro de Preços nº 034/2021, acima referenciado, especialmente para formular lances 

verbais e para todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

 

.........................., ............ de ..................... de .............. 

 

 

 

 

______________________________________ 

[nome do representante legal – cargo] 
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ANEXO VIII 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2021 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE . 

 

 

 

 ______________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ nº________________________, 

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ________________, portador(a) da carteira 

de identidade nº _________________ e CPF nº___________________ DECLARA, para fins do 

disposto no Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preço N° 034/2021, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob pena da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

  

 (  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 (  )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, Art. 3º da Lei Complementar 

nº 123/2006; 

  

 

 

 DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

Art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

  

 

 ____________, ______ de _____________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nome completo do Contador da Empresa) 

 (assinatura - CRC) 
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