
GOVERNO 

Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREÂMBULO EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°  

PROCESSO n° 141/2013 
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/03
HORÁRIO: a partir das 09:00 horas 
LOCAL: Setor de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Buritis, localizada na Avenida 
Bandeirantes nº 723, Bairro Centro, Buritis 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO DE 2013
 
02.04.01.12.122.0014.2032.3.3.90.39.00 –
02.04.07.13.392.0009.2061.3.3.90.39.00 –
02.04.07.13.392.0009.1028.4.4.90.52.00 –
02.04.03.12.365.0007.1022.4.4.90.52.00 –
02.04.08.12.364.0011.2068.3.3.90.39.00 –
02.08.02.10.301.0012.2116.3.3.90.39.00 –
02.08.02.10.301.0012.2118.3.3.90.39.00 –
02.08.02.10.302.0012.1089.4.4.90.52.00 –
02.08.02.10.302.0012.1091.4.4.90.52.00 –
02.08.02.10.302.0012.2125.3.3.90.39.00 –
02.08.02.10.304.0013.2131.3.3.90.39.00 –
/  02.08.02.10.305.0012.2133.3.3.90.39.00 
02.09.02.08.244.0014.2174.3.3.90.39.00 –
02.09.02.08.244.0014.2178.3.3.90.39.00 –
02.09.02.08.241.0014.2184.3.3.90.39.00 –
 
A Senhora Terezinha Prisco Damasceno, Pregoeira Titular da Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas 
Gerais, usando a competência delegada n
aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO (p
nº 141/2013, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET  POR REDE WIRELLES, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO RÁDIO 
FREQUÊNCIA , CEDIDO EM REGIME DE COMODATO,
conexão entregue em porta RJ45,  para  diversos setores da Administração Municipal, conforme quantidades e 
especificações constantes do anexo I do presente edital, será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 
Decreto n.º 5.450, de 31/05/2014, Lei Estadual n.º 14.167 de 10/1/2002, Decreto Estadual n.º 42.408 de 8/3/2002, 
Decreto Estadual n.º 42.416 de 13/3/2002, Decreto Estadual n.º 43.653 de 12/11/2003, Lei Federal n
21/6/1993 e demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo
integrante.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame. 

A sessão de processamento do Pregão será realizada no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Buritis, situado na Avenida Bandeirantes nº 723, bairro Centro, iniciando
11/03/2013,  09:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da
nos autos do processo em epígrafe. 

I - DO OBJETO  

 
 
 
 

GOVERNO MUNICIPAL DE BURITIS
Estado de Minas Gerais 

 
Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREÂMBULO EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n°  014/2013        

11/03/2013 
00 horas  

LOCAL: Setor de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Buritis, localizada na Avenida 
Bandeirantes nº 723, Bairro Centro, Buritis – MG. 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO DE 2013:  

– ficha 208  / 02.04.02.12.361.0006.2040.3.3.90.39.00 – ficha 240
– ficha 366 /  02.04.07.13.392.0009.2062.3.3.90.39.00 – ficha 374
– ficha 343 /  02.04.03.12.365.0007.2049.3.3.90.39.00 – ficha 302
– ficha 282  / 02.04.02.12.362.0006.1020.4.4.90.52.00 – ficha 230
– ficha 402 /  02.08.02.10.301.0012.1085.4.4.90.52.00 – ficha 713
– ficha 735  / 02.08.02.10.301.0012.2117.3.3.90.39.00 – ficha 744 
– ficha 752  / 02.08.02.10.301.0020.2121.3.3.90.39.00 – ficha 795
– ficha 816 /  02.08.02.10.302.0012.1090.4.4.90.52.00 – ficha 817
– ficha 818/   02.08.02.10.302.0012.2123.3.3.90.39.00 – ficha 828
– ficha 843  / 02.08.02.10.302.0012.2127.3.3.90.39.00 – ficha 858
– ficha 886  /  02.08.02.10.305.0012.2132.3.3.90.39.00 – ficha 903 

02.08.02.10.305.0012.2133.3.3.90.39.00 – ficha 911 /02.09.02.08.243.0014.2143.3.3.90.39.00 – ficha 983
– ficha 1108/02.09.02.08.244.0014.2176.3.3.90.39.00 – ficha 1122
– ficha 1137 02.09.02.08.244.0014.2148.3.3.90.39.00 – ficha 1040
– ficha 1197 

Prisco Damasceno, Pregoeira Titular da Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas 
Gerais, usando a competência delegada na Portaria nº 001/2013, datada de 02/01/2013,  
aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO 

/2013, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET  POR REDE WIRELLES, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO RÁDIO 
FREQUÊNCIA , CEDIDO EM REGIME DE COMODATO, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 5.8Ghz, 

para  diversos setores da Administração Municipal, conforme quantidades e 
especificações constantes do anexo I do presente edital, será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 

, Lei Estadual n.º 14.167 de 10/1/2002, Decreto Estadual n.º 42.408 de 8/3/2002, 
Decreto Estadual n.º 42.416 de 13/3/2002, Decreto Estadual n.º 43.653 de 12/11/2003, Lei Federal n

is condições fixadas neste instrumento convocatório. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame.  

processamento do Pregão será realizada no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Buritis, situado na Avenida Bandeirantes nº 723, bairro Centro, iniciando

e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados 
nos autos do processo em epígrafe.  

DE BURITIS 

buritis.mg.gov.br 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

LOCAL: Setor de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Buritis, localizada na Avenida 

ficha 240 
ficha 374 
ficha 302 
ficha 230 
ficha 713 
ficha 744  
ficha 795 
ficha 817 
ficha 828 
ficha 858 
ficha 903  
ficha 983  / 

ficha 1122/ 
ficha 1040 

Prisco Damasceno, Pregoeira Titular da Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas 
 torna público que se acha 

resencial), do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – Processo 
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET  POR REDE WIRELLES, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO RÁDIO 
COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 5.8Ghz,  sendo essa 

para  diversos setores da Administração Municipal, conforme quantidades e 
especificações constantes do anexo I do presente edital, será regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

, Lei Estadual n.º 14.167 de 10/1/2002, Decreto Estadual n.º 42.408 de 8/3/2002, 
Decreto Estadual n.º 42.416 de 13/3/2002, Decreto Estadual n.º 43.653 de 12/11/2003, Lei Federal no 8.666 de 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 

processamento do Pregão será realizada no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Buritis, situado na Avenida Bandeirantes nº 723, bairro Centro, iniciando-se no dia 

Equipe de Apoio, designados 



GOVERNO 

Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 

 
 
 
1. A presente licitação tem por objeto a
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR REDE WIRELLES, ATRAVÉS DE 
EQUIPAMENTO RÁDIO FREQUÊNCIA, CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO, COM FREQUÊNCIA 
MÍNIMA DE 5.8Ghz,  sendo essa conexão entregue em porta RJ45, 
Municipal,  conforme quantidades e especificações constantes do anexo I do presente edit
especificações constantes do memorial descritivo, que integra este Edital como Anexo  I. 

II - DA PARTICIPAÇÃO  

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 

III - DO CREDENCIAMENTO  

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de r
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qua
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 na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

2 - O representante legal e o procurador deverão identificar
que contenha foto.  

3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sen
poderá representar apenas uma credenciada.

4 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante 
por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no 
Anexo III ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. 

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 
seguintes dizeres:  

Envelope nº 1 – Proposta  

Pregão nº 014/2013 

Processo nº 141/2013 

Envelope nº 2 – Habilitação  

GOVERNO MUNICIPAL DE BURITIS
Estado de Minas Gerais 

 
Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br

1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR REDE WIRELLES, ATRAVÉS DE 

O RÁDIO FREQUÊNCIA, CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO, COM FREQUÊNCIA 
sendo essa conexão entregue em porta RJ45, para  diversos setores da Administração 

,  conforme quantidades e especificações constantes do anexo I do presente edit
especificações constantes do memorial descritivo, que integra este Edital como Anexo  I. 

Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
condições de credenciamento constantes deste Edital. 

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de r
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qua
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 

prove os poderes do mandante para a outorga.  

O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação 

representante para cada licitante credenciada, sen
poderá representar apenas uma credenciada. 

A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante 
por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

NTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no 
resentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.  

A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 

DE BURITIS 
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ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR REDE WIRELLES, ATRAVÉS DE 

O RÁDIO FREQUÊNCIA, CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO, COM FREQUÊNCIA 
para  diversos setores da Administração 

,  conforme quantidades e especificações constantes do anexo I do presente edital, conforme 
especificações constantes do memorial descritivo, que integra este Edital como Anexo  I.  

Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
condições de credenciamento constantes deste Edital.  

se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 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 

se exibindo documento oficial de identificação 

representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles 

A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante 

NTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no 

A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois) 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 



GOVERNO 

Prefeitura - Av. Bandeirantes, 723 

Pregão nº 014/2013 

Processo nº 141/2013 

3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e a
procurador, juntando-se a procuração. 

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompan
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

b) número do processo e do Pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto 
cotado, em conformidade com as especificações do memorial descritivo  

d) preço unitário e total, por item, em moed
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 ex
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação; 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

2 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais 
dizem respeito a:  

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando
da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício

GOVERNO MUNICIPAL DE BURITIS
Estado de Minas Gerais 

 
Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br

A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

se a procuração.  

Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo 
Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  

DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;  

do Pregão;  

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto 
cotado, em conformidade com as especificações do memorial descritivo  – Anexo I deste Edital; 

d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 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 ex
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação;  

e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.  

rá fixo e irreajustável.  

DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais 

HABILITAÇÃO JURÍDICA  

, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 
tratando de sociedades comerciais;  

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados 
da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

DE BURITIS 
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A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, 

ssinada pelo representante legal da licitante ou pelo 

Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
hada do original para autenticação pelo 

c) descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da procedência, marca e modelo do produto 
Anexo I deste Edital;  

a corrente nacional, em algarismo e por extenso, 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, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”  

O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 

por ações, acompanhados 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
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e) 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.  

1.1.1 - Os documentos relacionado
Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jur

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazen
prova equivalente, na forma da lei;  

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
Nacional. 

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

a) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial.
 
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

 1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto licitado, bem  co
dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a 
inexistência de impedimento legal para licitar o

c) Declaração de que não utiliza mão
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, 
mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93);
 
d) Aplica-se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a Lei Complementar nº 123/2006
Simples Nacional, quanto a apresentação de nova documentação.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

2.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo 
comprovante de registro cadastral para particip
ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos 
documentos relacionados nos subitens 1.1; 1.2, alíneas “a” a “c”, e 1.3 deste item VI, que não t
apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade 
vencidos na data de apresentação das propostas. 
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e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 

Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão constar do 
Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;  

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da licitante ou outra 
 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial. 

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT  

OUTRAS COMPROVAÇÕES  

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto licitado, bem  como da qualificação de cada um 
dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a 
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.  

c) Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, 

reta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93); 

se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a Lei Complementar nº 123/2006
Simples Nacional, quanto a apresentação de nova documentação. 

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo 
comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à Prefeitura Municipal de Buritis no 
ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos 
documentos relacionados nos subitens 1.1; 1.2, alíneas “a” a “c”, e 1.3 deste item VI, que não t
apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade 
vencidos na data de apresentação das propostas.  
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e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 

s nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão constar do 
Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.  

ídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu 

da Estadual e Municipal da sede da licitante ou outra 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
l e a Procuradoria da Fazenda 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

mo da qualificação de cada um 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a 

obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, 

reta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir 

se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a Lei Complementar nº 123/2006 – 

É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, pelo 
ar de licitações junto à Prefeitura Municipal de Buritis no 

ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos 
documentos relacionados nos subitens 1.1; 1.2, alíneas “a” a “c”, e 1.3 deste item VI, que não tenham sido 
apresentados para o cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade 
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2.1.1 – O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.2, alínea 
item VI, devendo ser apresentados por todos os licitantes. 

2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 60
propostas.  

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando
se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com dur
(duas horas e trinta minutos).  

2 – Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III ao Edital e
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios:  

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condiç
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, 
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço unitário do item; 

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma seqüencial, 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 empat

5.1 - A licitante sorteada 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. 

6 - Os lances deverão ser formulados em valore
preço, observada a redução mínima entre os lances de R$2,00 (dois reais) reais, aplicável inclusive em 

GOVERNO MUNICIPAL DE BURITIS
Estado de Minas Gerais 

 
Av. Bandeirantes, 723 - Centro - CEP 38.660-000 - Fone (38) 3662-3250/3034 - www.buritis.mg.gov.br

O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.2, alínea 
item VI, devendo ser apresentados por todos os licitantes.  

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 

DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando
se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 02:30 horas 

Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III ao Edital e
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  

A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;  

ntem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, 
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

efeito de seleção será considerado o preço unitário do item;  

O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 

se por meio de sorteio no caso de empate de preços.  

A licitante sorteada 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. 

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço, observada a redução mínima entre os lances de R$2,00 (dois reais) reais, aplicável inclusive em 
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O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.2, alínea “d”, 1.4  deste 

Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
data de apresentação das 

No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-
ação mínima de 02:30 horas 

Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III ao Edital e, em 

Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 

ntem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  

No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
ais erros, tomando-se como 

corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.  

Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;  

ão definida na alínea anterior, serão selecionadas as 
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, 
serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  

O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 

A licitante sorteada 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.  

s distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 
preço, observada a redução mínima entre os lances de R$2,00 (dois reais) reais, aplicável inclusive em 
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relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o 
item.  

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances.  

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a 
etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando
ofertado.  

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

10 - Após a negociação, se houver, o Pregoei
motivadamente a respeito.  

10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante
do julgamento.  

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação de seu autor.  

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documento
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante:  

a)- substituição e apresentação de documentos, ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual in
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabel
se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Buritis. 

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será hab
e declarada vencedora do certame.  

15 - 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, 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 os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor.  

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA 

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 
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relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o 

A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 

Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a 
tapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 

O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

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 

Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 

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 

substituição e apresentação de documentos, ou  

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  

Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o Pregoeiro, 
se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Buritis. 

Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será hab
 

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, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 

ilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 
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relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances, incidirá sobre o preço total do 

A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 

Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a 
se para as selecionadas o último preço 

O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.  

ro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 

A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
, que será juntada aos autos por ocasião 

Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 

s de habilitação poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

disponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

ecidas no subitem 2.1 do item VI, o Pregoeiro, 
se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Buritis.  

Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada 

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, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 

ilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 
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licitantes desde logo intimadas para
correr no término do prazo do recorrente, sendo

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá
informado à autoridade competente. 

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 

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

6 - A adjudicação será feita por item. 

IX - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fat
protocolo da Prefeitura Municipal de Buritis, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do item X. 

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contrata
ocorrerá em  05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida. 

3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no Banco do 
Brasil ou Bradesco.  

X - DA CONTRATAÇÃO  

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de contrato ( 
retirada do instrumento equivalente, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993 

constitui anexo do presente Edital. 

1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 
Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade v
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

1.2 - Se não for possível atualizá
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o 
subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das
vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer 
ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitur
para retirar o instrumento equivalente 

3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata o subitem 1.1 deste it
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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. 

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação.  

Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá
informado à autoridade competente.  

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  

vo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

A adjudicação será feita por item.  

DA FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fat
protocolo da Prefeitura Municipal de Buritis, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto ou Recibo, na forma prevista no subitem 4 do item X.  

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contrata
ocorrerá em  05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.  

O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no Banco do 

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de contrato ( 
retirada do instrumento equivalente, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993 ), cuja respectiva minuta 
constitui anexo do presente Edital.  

Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 
Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por 
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o 
subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 
vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer 
ao Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Buritis para assinar o termo de contrato ( 
para retirar o instrumento equivalente ).  

Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o contrato 
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razões em igual número de dias, que começarão a 
lhes assegurada vista imediata dos autos.  

A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do 

Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
 

vo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no 
protocolo da Prefeitura Municipal de Buritis, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento 

O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada no Banco do 

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de contrato ( ou 

), cuja respectiva minuta 

Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária 
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 

encidos, o órgão licitante verificará a situação por 
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o 

certidões respectivas, com prazos de validade em 

A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer 
a Municipal de Buritis para assinar o termo de contrato ( ou 

Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a 
em XII, ou se recusar a assinar o contrato (ou retirar o 
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instrumento equivalente), serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova 
sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 

3.1- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a. 10 (dez) dias úteis, contados da divulgação do 
aviso.  

3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e 
veiculação na Internet.  

3.3- Na sessão, respeitada a ordem de classif
item VII; e 1, 2 e 6 do item VIII, deste ato convocatório. 

4 - A contratação será celebrada pelo período de 12(doze) meses, contados da data da assinatura do termo 
de contrato ( ou da data da retirada da nota de empenho).

XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de Minas 
Gerais pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos d
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002. 

XII - DA GARANTIA CONTRATUAL 

1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação result

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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. 

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 

2.1- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas 
 
2.2 -. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 
8.666/93, art.65, §§ 1º, 2º, II). 

3- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

4 - O resultado do presente certame será divulgado no DOE e no 
www.pmburitis.com.br.  

5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOE. 

6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada no Setor de Compras e Licitação, após a celebração do contrato. 
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), serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova 
sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.  

alizada em prazo não inferior a. 10 (dez) dias úteis, contados da divulgação do 

A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e 

Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 9 a 15, do 
item VII; e 1, 2 e 6 do item VIII, deste ato convocatório.  

A contratação será celebrada pelo período de 12(doze) meses, contados da data da assinatura do termo 
etirada da nota de empenho).  

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de Minas 
Gerais pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 

DA GARANTIA CONTRATUAL  

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

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 

co, a finalidade e a segurança da contratação.  

Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 
assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 

. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 

Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 
rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

O resultado do presente certame será divulgado no DOE e no 

Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOE. 

Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para 
o Setor de Compras e Licitação, após a celebração do contrato.  
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), serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova 

alizada em prazo não inferior a. 10 (dez) dias úteis, contados da divulgação do 

A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e 

ão as disposições dos subitens 9 a 15, do 

A contratação será celebrada pelo período de 12(doze) meses, contados da data da assinatura do termo 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado de Minas 
eterminantes da punição, a 

pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 

ante desta licitação.  

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 

Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem 

devem ser registradas expressamente na própria ata.  

. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.º 

Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão 

O resultado do presente certame será divulgado no DOE e no endereço eletrônico 

Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no DOE.  

Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para 
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7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil, 
anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

7.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaçã

8- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

9 - Integram o presente Edital:  

Anexo I – Memorial Descritivo;  

Anexo II – Minuta de Contrato; 

III - Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, etc.). 

IV - Modelo de Credenciamento. 

V – Modelo de declaração não empregador pessoa jurídica. 

10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
competente o foro da Comarca de Buritis. 

Buritis-MG.,  20  de Fevereiro de 2013. 

 

Terezinha Prisco Damasceno 

Pregoeira Titular 
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Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil, 
anterior à data fixada para recebimento das propostas.  

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaçã

Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  

odelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, etc.). 

Modelo de declaração não empregador pessoa jurídica.  

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
competente o foro da Comarca de Buritis.  

de 2013.  
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Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
 

A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 1 dia útil, 

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

odelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, etc.).  

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
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PROCESSO Nº 141/2013 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2013

DATA DE REALIZAÇÃO: 11/03/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE INTERNET POR REDE WIRELLES, ATRAVÉS DE RÁDIO FREQUÊNCIA, CEDIDOS EM REGIME 
DE COMODATO, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 5,8Ghz,  sendo essa conexão entregue em porta RJ45, 
para diversos setores da Administração Municipal, com o seguinte quantitativo

 

ITEM 
1. MBPS FULL 

2. MBPS COM 60% DE TAXA DE UPLOAD
3. IP’S VÁLIDOS  

Buritis-MG., 20 de Fevereiro de 2013.
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ANEXO I 

2013 

11/03/2013 – 09:00 horas 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 
DE INTERNET POR REDE WIRELLES, ATRAVÉS DE RÁDIO FREQUÊNCIA, CEDIDOS EM REGIME 
DE COMODATO, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 5,8Ghz,  sendo essa conexão entregue em porta RJ45, 

ara diversos setores da Administração Municipal, com o seguinte quantitativo MENSAL

DESCRIÇÃO 

MBPS COM 60% DE TAXA DE UPLOAD 

MG., 20 de Fevereiro de 2013. 
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ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 
DE INTERNET POR REDE WIRELLES, ATRAVÉS DE RÁDIO FREQUÊNCIA, CEDIDOS EM REGIME 
DE COMODATO, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 5,8Ghz,  sendo essa conexão entregue em porta RJ45, 

MENSAL: 

QUANT. 
05  

40  
02 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº xxxx/2013

PREGÃO PEESENCIAL Nº xxxxxxxxx/2013
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
Constitui objeto do presente instrumento a
PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET  POR REDE WIRELLES, ATRAVÉS
EQUIPAMENTO RÁDIO FREQUÊNCIA , CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO, COM FREQUÊNCIA 
MÍNIMA DE 5.8Ghz, para  diversos setores da Administração Municipal
constantes do anexo I do presente edital

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Co

São condições gerais do presente contrato:

I - As condições necessárias à fiel execução deste instrumento estão estabelecidas no Instrumento 
Convocatório e em seus anexos, que fazem parte do presente contrato como se nele estivessem transcri
 
II – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação pela 
CONTRATADA, sem autorização por escrito do 
penalidades e sanções, inclusive rescisão. 
 
III  - Para atender a seus interesses, o 
sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 
65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
IV – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo 
obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 
 
V – A tolerância do CONTRATANTE
CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o 
CONTRATANTE exercer seus direitos a qualquer tempo.
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ANEXO II 

LICITATÓRIO Nº xxxx/2013 

PREGÃO PEESENCIAL Nº xxxxxxxxx/2013 

MINUTA CONTRATUAL 
 

O MUNÍCIPIO DE BURITIS, CNPJ nº _____________________
com sede na Avenida Bandeirantes 723, bairro Centro, em Buritis, a 
seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado
Prefeito, João José Alves de Souza, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado à Rua Ceará, nº 69, Bairro Centro, Buritis
empresa _______________________________________________, a 
seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada po
_________________________________, resolvem firmar o presente 
contrato de prestação de serviços, em conformidade com o Processo 
Licitatório nº xxx/2013, na modalidade Pregão Presencial nº 
xxxx/2013, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
modificações, e mediante a seguintes cláusulas e condições:

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

Constitui objeto do presente instrumento a objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET  POR REDE WIRELLES, ATRAVÉS
EQUIPAMENTO RÁDIO FREQUÊNCIA , CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO, COM FREQUÊNCIA 

para  diversos setores da Administração Municipal, conforme quantidades e especificações 
constantes do anexo I do presente edital. 

Das Condições Gerais 

São condições gerais do presente contrato: 

As condições necessárias à fiel execução deste instrumento estão estabelecidas no Instrumento 
Convocatório e em seus anexos, que fazem parte do presente contrato como se nele estivessem transcri

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação pela 
, sem autorização por escrito do CONTRATANTE, sob pena de aplicação de 

penalidades e sanções, inclusive rescisão.  

Para atender a seus interesses, o CONTRATANTE poderá alterar quantitativos do objeto contratado, 
sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 

sa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total da 

a às penalidades legalmente estabelecidas. 

CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da 
não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o 
exercer seus direitos a qualquer tempo. 
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_____________________, 
com sede na Avenida Bandeirantes 723, bairro Centro, em Buritis, a 

, neste ato representado por seu 
brasileiro, casado, residente e 

domiciliado à Rua Ceará, nº 69, Bairro Centro, Buritis-MG.,  e a 
empresa _______________________________________________, a 

, neste ato representada por 
_________________________________, resolvem firmar o presente 
contrato de prestação de serviços, em conformidade com o Processo 
Licitatório nº xxx/2013, na modalidade Pregão Presencial nº 
xxxx/2013, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

cações, e mediante a seguintes cláusulas e condições: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET  POR REDE WIRELLES, ATRAVÉS DE 
EQUIPAMENTO RÁDIO FREQUÊNCIA , CEDIDOS EM REGIME DE COMODATO, COM FREQUÊNCIA 

, conforme quantidades e especificações 

As condições necessárias à fiel execução deste instrumento estão estabelecidas no Instrumento 
Convocatório e em seus anexos, que fazem parte do presente contrato como se nele estivessem transcritos. 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação pela 
, sob pena de aplicação de 

poderá alterar quantitativos do objeto contratado, 
sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 

sa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
, caracteriza o descumprimento total da 

com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da 
não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o 
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CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações das Partes
 

São obrigações das partes: 
 
I – Do CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento, após emissão da nota fiscal/fatura até o dia 30 (trinta) de cada mês;
 
b) Comunicar à CONTRATADA

contrato; 
 
II - Da CONTRATADA: 

 
a) - Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção deste contrato.
 
b) – Realizar todos os serviços constantes do projeto básico.

CLÁUSULA QUARTA – Do Preço e da Forma de Pagamento
 

I - Pelos serviços prestados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a importância me
___________________________________,:

 
II – O valor total do presente instrumento é de R$ ____________________________________

 
III – 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 QUINTA – Da Dotação Orçamentária
 

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação                                                      
orçamentária:_____________________

CLÁUSULA SEXTA – Das Sanções
Pelo descumprimento total ou parcial das condições estipuladas, a 
penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contrata
CONTRATANTE, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal 
cabíveis, garantindo-se a CONTRATADA 
 
§ 1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual:
 
I – 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do contrato.
 
II – 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o 
conseqüente cancelamento do mesmo.

 
III – 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, no caso da adjudicatária injustificadamente, desistir do 
contrato. 

 
§ 2º - O recolhimento das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por meio 
de guia própria, ao CONTRATANTE
aplicação. 
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Das Obrigações das Partes 

Efetuar o pagamento, após emissão da nota fiscal/fatura até o dia 30 (trinta) de cada mês;

CONTRATADA quaisquer fatos ou alterações verificadas durante a vigência d

Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, 

alteração que possa comprometer a manutenção deste contrato. 

Realizar todos os serviços constantes do projeto básico. 

Do Preço e da Forma de Pagamento 

Pelos serviços prestados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a importância me
___________________________________,: 

O valor total do presente instrumento é de R$ ____________________________________

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 
reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

Da Dotação Orçamentária 

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação                                                      
orçamentária:________________________________________________________________

Das Sanções 
Pelo descumprimento total ou parcial das condições estipuladas, a CONTRATADA
penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contrata

, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal 

CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual:

0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do contrato.

(vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o 
conseqüente cancelamento do mesmo. 

10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, no caso da adjudicatária injustificadamente, desistir do 

O recolhimento das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por meio 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua 
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Efetuar o pagamento, após emissão da nota fiscal/fatura até o dia 30 (trinta) de cada mês; 

quaisquer fatos ou alterações verificadas durante a vigência da 

Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente, 

Pelos serviços prestados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a importância mensal de R$  

O valor total do presente instrumento é de R$ ____________________________________ 

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a 

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação                                                      
___________________________________________ 

CONTRATADA ficará sujeita às 
penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o 

, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
de acordo com os artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal 

Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual: 

0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do contrato. 

(vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, com o 

10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, no caso da adjudicatária injustificadamente, desistir do 

O recolhimento das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por meio 
, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua 
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CLÁUSULA SÉTIMA – Do Prazo de Vigência

O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, tendo início a partir da publicação de seu 
extrato, podendo ser prorrogado. 

CLÁUSULA OITAVA - Da Rescisão Contratual
 

O contrato poderá ser rescindido judicial ou extrajudicialmente, podendo ser por a
CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

 
I – Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral a 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
 
II – Além das hipóteses previstas no inciso acima o contrato poderá ser rescindido sempre que a 
CONTRATADA agir dolosamente.

CLÁUSULA NONA – Da Fiscalização
 
A autorização e fiscalização do cumprimento do objeto deste contrato s
Municipal de Administração e Planejamento, observados os arts. 73 a 76 da Lei federal nº 8.666/93.

 
Parágrafo Único – O CONTRATANTE
previsto neste contrato, podendo rescindi
24, inciso XI, ambos da Lei federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Vinculação Contratual
 

Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 
para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao Instrumento Convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

O extrato do presente instrumento será publicado no Órgão Oficial do Estado, o “Minas Gerais”, por conta 
do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Buritis para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução do present
contrato. 

 
E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 

 
 
  Buritis ,____ de _______________2013

 
 
TESTEMUNHAS: 1______________________________ 2____________
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Do Prazo de Vigência 

azo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, tendo início a partir da publicação de seu 

Da Rescisão Contratual 

O contrato poderá ser rescindido judicial ou extrajudicialmente, podendo ser por a
, nos casos enumerados nos incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral a CONTRATADA será notificada em observância 
ditório e da ampla defesa. 

Além das hipóteses previstas no inciso acima o contrato poderá ser rescindido sempre que a 
agir dolosamente. 

Da Fiscalização 

A autorização e fiscalização do cumprimento do objeto deste contrato será realizado pela Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento, observados os arts. 73 a 76 da Lei federal nº 8.666/93.

CONTRATANTE reserva-se o direito de não aceitar os serviços em desacordo com o 
dendo rescindi-lo nos termos do artigo 78, inciso I e aplicado o disposto no artigo 

24, inciso XI, ambos da Lei federal nº 8.666/93. 

Da Vinculação Contratual 

Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 141/2013, que lhe deu causa, 
á rigorosa obediência ao Instrumento Convocatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Publicação 

O extrato do presente instrumento será publicado no Órgão Oficial do Estado, o “Minas Gerais”, por conta 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Buritis para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução do present

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 

Buritis ,____ de _______________2013 

TESTEMUNHAS: 1______________________________ 2______________________________________
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azo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, tendo início a partir da publicação de seu 

to unilateral e escrito do 
, nos casos enumerados nos incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

será notificada em observância 

Além das hipóteses previstas no inciso acima o contrato poderá ser rescindido sempre que a 

erá realizado pela Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento, observados os arts. 73 a 76 da Lei federal nº 8.666/93. 

se o direito de não aceitar os serviços em desacordo com o 
lo nos termos do artigo 78, inciso I e aplicado o disposto no artigo 

/2013, que lhe deu causa, 

O extrato do presente instrumento será publicado no Órgão Oficial do Estado, o “Minas Gerais”, por conta 

Fica eleito o Foro da Comarca de Buritis para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução do presente 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 

__________________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

(Nome da empresa)..........................................................,CNPJ Nº..........................................
na ................................ (endereço) ..............................................................................
declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no 
presente edital, do Pregão Presencial nº 
posteriores. 
 
Data:________________________________________
Assinatura:____________________________________
Nome do Declarante:____________________________
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 

(Nome da empresa)..........................................................,CNPJ Nº..........................................
na ................................ (endereço) ..............................................................................
declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no 

do Pregão Presencial nº 014/2013, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

Data:________________________________________ 
Assinatura:____________________________________ 
Nome do Declarante:____________________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

(Nome da empresa)..........................................................,CNPJ Nº..................................................., sediada 
na ................................ (endereço) .............................................................................., (Cidade/Estado), 
declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no 

/2013, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
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 MODELO DE CREDENCIAMENTO
 
________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
____________________, sediada na _________________________, neste ato representada pelo (a) Sr(a) 
_________________________________, portador da cédula de identidade 
residente e domiciliado na _____________________________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes 
para fins licitatórios, confere-os à ____________
RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº ________________________ com o fim 
específico de representar a outorgante perante Prefeitura de Buritis, no Pregão Presencial nº 
podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da 
representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar 
compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem ne
presente mandato. 
 
 
________________, ___ de ____________ de _____.
 
____________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 
____________________ 
Outorgado 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
____________________, sediada na _________________________, neste ato representada pelo (a) Sr(a) 
_________________________________, portador da cédula de identidade RG _________________, 
residente e domiciliado na _____________________________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes 

os à ______________________________, portador da cédula de identidade 
RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº ________________________ com o fim 
específico de representar a outorgante perante Prefeitura de Buritis, no Pregão Presencial nº 

ndo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da 
representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar 
compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do 

________________, ___ de ____________ de _____. 
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________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 
____________________, sediada na _________________________, neste ato representada pelo (a) Sr(a) 

RG _________________, 
residente e domiciliado na _____________________________, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes 

__________________, portador da cédula de identidade 
RG ____________________________, e inscrito no CPF sob o nº ________________________ com o fim 
específico de representar a outorgante perante Prefeitura de Buritis, no Pregão Presencial nº 014/2013, 

ndo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da 
representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar 

cessários para o bom e fiel cumprimento do 
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MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
D E C L A R A Ç Ã O 
Ref .: (identificação da licitação) 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador
........................., 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 nã
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 ( ) .
...........................................................
(data) 
............................................................
(representante) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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A N E X O V 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

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

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
(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 
o emprega menor de dezoito anos 
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M O D E L O 
MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
DECLARAÇÃO 
Ref .: (identificação da licitação) 
 
A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada __________________________ 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a)
Identidade n.º ............................ e do CPF no ........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não se 
encontra em processo de Falência ou Concordata, e que até a presente data não existem fatos supervenientes 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
_____________________________________________
( Local e data) 
______________________________________________
(Representante legal) 
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A N E X O VI 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada __________________________ 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a)
Identidade n.º ............................ e do CPF no ........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não se 
encontra em processo de Falência ou Concordata, e que até a presente data não existem fatos supervenientes 

os para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 
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IMPEDITIVOS 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada __________________________ 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º ............................ e do CPF no ........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não se 
encontra em processo de Falência ou Concordata, e que até a presente data não existem fatos supervenientes 

os para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 


