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INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 

Processo Licitatório: 66/2020 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 01/2020 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. 

Local de realização da licitação no site: www.licitacoes-e.com.br 

Identificador do processo no site licitacoes-e Banco do Brasil: 820467 

Início de credenciamento e acolhimento de propostas: 23/06/2020 as 17:00 

Limite de credenciamento e acolhimento de propostas: 02/07/2020 às 08h:45min (Horário de Brasília) 

Data e hora do certame: 02/07/2020 às 09h:00min (Horário de Brasília) 

Contato e esclarecimentos: licitacao@jequitiba.mg.gov.br 

 
 

PARA QUE O INTERESSADO RECEBA QUAISQUER AVISOS E/OU ALTERAÇÕES RELATIVOS À ESTA 
LICITAÇÃO, ESTE DEVE ADQUIRIR O EDITAL ATRAVÉS DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO, 

www.jequitiba.mg.gov.br, OU PELO SITE DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL, www.licitacoes-e.com.br 
CASO O EDITAL SEJA RETIRADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ, SITUADA NA 

AVENIDA RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, 145 - CENTRO DE JEQUITIBÁ/MG, O INTERESSADO DEVERÁ 

INDICAR CPF OU CNPJ, NOME OU RAZÃO SOCIAL E E-MAIL, A SEREM CADASTRADOS NO SISTEMA. 
 

 
EDITAL EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES. 

 

 

Jequitibá 17 de Junho de 2020. 

 
 

 
Helenice Jeber Machado 

Pregoeira 

 
 

Douglas Soares Rodrigues 
Equipe de Apoio 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:licitacao@jequitiba.mg.gov.br
http://www.jequitiba.mg.gov.br,/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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PREÂMBULO 

 
A Prefeitura municipal de Jequitibá (MG), inscrita no CNPJ 18.062.208/0001-09, através do setor de 

Licitações, torna público que fará realizar Licitação Pública na modalidade de Pregão Eletrônico do tipo 
“MENOR PREÇO LOTE”. 

 
O(a) Pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria nº 105 de 30 de Agosto de  2019 - da Prefeitura Municipal de 

Jequitibá/ MG, realizará o Pregão mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou  transferidos 
para o endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br 

 

Na hipótese de não haver expediente no dia de realização do Pregão, a Licitação será realizada no primeiro 
dia útil subsequente, mantendo-se inalterado o horário de realização. 

 

O Sistema do Pregão Eletrônico estará disponível para digitação dos dados da proposta, a partir da 

publicação do Aviso de Licitação de acordo com legislação em vigor. 

 

O licitante deverá informar no Sistema, em campo próprio, que tem pleno conhecimento e atende às 

exigências de habilitação previstas neste edital. 
 

A discriminação da estimativa contendo os valores unitários, bem como pesquisa de preços realizada, 
encontra-se disponível para consulta nos autos do processo. 

 

1 – SUPORTE LEGAL 

 

1.1 – A presente licitação será regida pela da lei nº. 8.666/93, lei nº. 10.520/2002, lei complementar nº 
123/2006, 147/2014, decreto nº. 3.555/2000, decreto 7.892/2013, decreto nº. 4.358 de 05/09/2002, lei nº. 

8.078/90, Decreto 10.024 de 20/09/2019, e respectivas alterações. 

 

2 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

2.1 - Empresas enquadradas como ME, EPP ou equiparadas, cujo objeto social seja compativel com o objeto 
licitado. 

 

2.2 – Empresas que não estejam sob regime de falência e não suspensas do direito de licitar e contratar 
com a Prefeitura municipal de Jequitibá/ MG. 

 

2.3 – Empresas não penalizadas na forma do Art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto 
5450/2005. 

 
2.4 – Empresas não declaradas inidôneas por quaisquer órgãos/entidades públicas federal, estadual ou 

municipal. 
 

2.5 – Empresas isoladamente, não reunidas em consórcio. 
 

3 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

3.1 – A presente despesa correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

02.08.01.15.122.0029.2055.3390.3000 - Ficha 654 - Fonte 1.00 

 

4 – AQUISIÇÃO DO EDITAL 

4.1. O presente Edital encontra-se à disposição dos interessados no sítio oficial da Prefeitura municipal de 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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Jequitibá, www.jequitiba.mg.gov.br, e no site de licitações do Banco do Brasil, www.licitacoes- e.com.br. 

 

4.2. O Processo licitatório poderá ser consultado pelos interessados, no horário de 09h00 às 11h30 e de 

13h30 às 16h00, na Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura municipal de Jequitibá/ MG. 

 

4.3. Todas as alterações e comunicações referentes ao presente edital serão comunicadas por meio de 

publicação no sítio oficial da Prefeitura municipal de Jequitibá (www.jequitiba.mg.gov.br) e/ou no Diário 
Oficial do Município (AMM), quando for o caso, ficando as empresas e/ou representantes que adquirirem o 

instrumento convocatório obrigados a acompanhar todas as comunicações, possíveis alterações e avisos. 

 

5 – SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO OU IMPUGNAÇÃO 

 
5.1 – Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos do presente Edital de licitação, 

PREFERENCIALMENTE na forma eletrônica através do e-mail: licitacao@jequitiba.mg.gov.br, em até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital para abertura da sessão pública. 

 

5.1.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser endereçados e 
enviados ao(a) Pregoeiro(a). 

 
5.1.2 – Os questionamentos serão respondidos e disponibilizados para todos os interessados, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas do seu recebimento, através do e-mail e no endereço 

www.jequitiba.mg.gov.br para ciência de qualquer interessado. 

 

5.2 - É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente instrumento 
convocatório, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Administração Pública Municipal, por intermédio do Consultor de Licitações e Compras, julgar e 

responder a impugnação em até 01 (um) dia útil. 
 

5.2.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento convocatório perante o Município de 

Jequitibá o licitante proponente que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à entrega da proposta 
comercial e os documentos de habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese 

em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 

5.2.2 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 

5.2.3 - A impugnação deverá ser protocolada preferencialmente no Núcleo de Licitações e Compras, 
devendo estar acompanhada do documento que concede poder ao signatário da peça impugnatória, sob 
pena de não conhecimento, ou na forma eletrônica através do e-mail: licitacao@jequitiba.mg.gov.br. 

Não será ainda aceito impugnação apresentada intempestivamente. 

 

5.3 – Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após apresentação da proposta e da 

documentação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus 
termos. 

6 – DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 

 
6.1 – O licitante receberá a chave de identificação e a senha, que será pessoal e intransferível, para acesso 

ao sistema eletrônico, art. 3º, § 1º, do decreto 5.450/2005, no site: www.licitacoes-e.com.br. 

 

6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu 
Representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

Pregão Eletrônico, conforme disposto no Art. 3º, § 6º, do decreto 5.450/2005. 

 
6.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer 

http://www.setelagoas.mg.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregao.licitacoes@setelagoas.mg.gov.br
http://www.setelagoas.mg.gov.br/
http://www.setelagoas.mg.gov.br/
mailto:pregao.licitacoes@setelagoas.mg.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
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transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema da 
Prefeitura municipal, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros (Art.3º, § 5º, do Decreto 5.450/2005). 
 

6.4. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (MPE), nos termos da lei 
Complementar nº123, de 14.12.2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da 
referida lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões ”Microempresa” ou 

“Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, 

conforme o caso. 

 
6.5. Caso o proponente já esteja cadastrado no sistema e não constem os dados acima em sua firma ou 

denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no sistema. Para tanto, deverá dirigir-se a 
qualquer agência do Banco do Brasil S.A. 

 
7. DOS CRITÉRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS 

 

7.1. O licitante é responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema 
Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. Os preços não poderão ser 
onerados e virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro. 

 

7.2. O licitante deverá acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
7.3. A especificação da proposta deverá atender fielmente ao solicitado no edital, e os preços deverão ser 

expressos em reais, com no máximo 02 (duas) casas decimais (ex. R$ 0,01). 

 
7.4. Incluir nos preços propostos todos os impostos, taxas, seguro, frete, ISS/ICMS, despesas de fabricação 

e/ou manipulação e embalagem e outros encargos incidentes sobre o fornecimento, devendo sobretudo ser 
observadas em caso de contratação, a retenção, por ocasião do pagamento, realizadas sobre o valor total da 

fatura, quando do pagamento desta, referente às alíquotas discriminadas na Lei 123/2006. 

 

7.5. Nos preços apresentados deverão estar inclusos, obrigatoriamente, todas as despesas com tributos, 
contribuições fiscais e parafiscais, impostos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, emolumentos, frete, 

seguros, fabricação, embalagem, transporte, carga e descarga e quaisquer outras que forem devidas, para 
entrega (custos, seguro e frete por conta do fornecedor), dentro do perímetro urbano do Município de 

Jequitibá, conforme instruções contidas na ordem de fornecimento. 

 

7.6. A proposta apresentada pela licitante com preços incompatíveis com os praticados no mercado, muito 
abaixo ou acima, poderá ser penalizada com a desclassificação. 

 

7.6.1. A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de 
expectativa inflacionária ou de custo financeiro. 

7.7. O licitante deverá, obrigatoriamente, informar a marca do item proposto no campo “Informações 
Adicionais”, para fins de conferência da proposta pelo Pregoeiro e classificação da mesma, sendo penalizada 

com a desclassificação do lote por tal omissão. 

 

7.8. Condições e Prazo de Entrega: Em sua totalidade, após solicitação expressa/ escrita (Ordem de 
Fornecimento e/ou Nota de Empenho) emitidos pela Secretaria Municipal responsável, ou de qualquer outro 

Órgão que tenha aderido a este Contrato. As entregas deverão ser realizadas conforme previsto no Termo 
de Referência – Anexo VIII, sendo que o não cumprimento poderá acarretar penalidades previstas no edital 

da licitação, devendo o fornecedor estar atento quanto as sanções previstas no Decreto Municipal 5.569- 
2016. 

 

7.9. É facultada a Administração a substituição do “Termo de Contrato” pela Ordem de Fornecimento e/ou 
Nota de Empenho sem perda de condições e garantias exigidas nesse edital, independentemente de seu 

valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 
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obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 
 

7.10. O Edital apresenta no Anexo I a descrição básica do(s) produto(s) e/ou serviço(s), devendo ser 
entregues produtos e/ou serviços de 1ª qualidade, e que estejam dentro das Normas Técnicas 

regulamentadas, registradas e reconhecidas. 

 

7.11. Os preços deverão ser cotados incluídos nos valores quaisquer gastos ou despesas com transporte, 
carregamento e descarga, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 
Acessórios. 

 
7.12. Validade da Proposta: No mínimo 60 (sessenta) dias, contados da abertura do Pregão Eletrônico. Em 
caso de omissão será considerado o prazo estabelecido neste Edital, conforme Art. 6º da Lei nº 10.520, de 

17/07/2002. 

 
7.13. Garantia: a empresa vencedora do certame deverá garantir que durante toda a execução do contrato 

os produtos e ou mercadorias entregues estarão em conformidade com as especificações do Anexo I e das 
Normas Técnicas regulamentadas, registradas e reconhecidas, responsabilizando-se pela troca imediata dos 

produtos e ou mercadorias que forem rejeitadas por não atenderem as condições deste edital. 
 

8. DA ETAPA COMPETITIVA 

 

8.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições 
de execução detalhadas pelo edital. 

 
8.2. A partir do horário previsto para início da sessão pública do Pregão eletrônico em epígrafe, constante 

do preâmbulo deste, serão imediatamente informados sobre o recebimento de cada lance, horário de 
registro e valor. 

 
8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário para o término do recebimento 

do lance, que será informado pelo licitações-e, na própria sessão do Pregão. 

 

8.4. Os licitantes poderão oferecer lance inferior ao seu último lance ofertado, mesmo que este seja 
superior ao menor lance registrado. 

 
8.5. O Sistema Eletrônico não aceita dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.6. Os licitantes deverão observar o valor do lance ofertado de modo a evitar dízima, e, caso ocorra, ao 
celebrar Contrato ou Ata de Registro de Preços, o valor será arredondado para baixo. 

 

8.7. O modo de disputa adotado será o “Aberto”, onde os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final fechado, conforme Art. 31, inciso I do Decreto 10.024/2019. 

 
8.7.1. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, 

após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

 

8.7.1.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 

tratar de lances intermediários. 

 

8.7.1.2. Na hipótese de não haver novos lances a sessão pública será encerrada automaticamente. 
 

8.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 

8.8.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
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realizados. 

 

8.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após, pelo menos, 24h (vinte e quatro horas) da comunicação por meio do 

site “licitacoes–e” do Banco do Brasil. 

 
8.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

 
8.10. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 

daquelas previstas no edital. 

 
8.10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.11.  

8.12. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, estando fora das especificações solicitadas, 
ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda a este edital. 

 
8.13. Proferida a decisão, o resultado constará da ata eletrônica que será publicada no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br 

 

8.14. O pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do 

lance de menor valor. 

 

8.15. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas 
à sessão pública do pregão eletrônico constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das 

demais formas de publicidade previstas no Art. 21, Inciso XII, do Decreto nº 3555/00. 

 

8.16. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

8.17. Durante a fase de lances, não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de cancelamento e/ou 
exclusão de lances por chat, e-mail ou telefone. 

 

9 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 

 

9.1 – Serão adotados os seguintes critérios de aceitabilidade da proposta, quando do julgamento respectivo: 

 

9.1.1 – Conformidade das especificações constantes na proposta apresentada com as previstas no Anexo III 
deste edital. 

 

9.1.2 – Conformidade do preço proposto com o preço consignado na pesquisa de preços, que reflete 
valores decorrentes de consulta ao mercado. 

 
9.1.2.1 – Os preços unitários máximos permitidos para arrematar o lote, serão os preços constantes do 
Relatório de Especificações – Anexo I do edital. 

 

9.2 - Depois de encerrada a disputa em sala virtual (após disputa randômica), o Pregoeiro informará aos 
participantes, via Enviar Mensagem, no tempo que lhe é dedicado para suas considerações finais, que está 
aberto o prazo máximo de 5 (cinco) minutos para as empresas que se enquadrarem no disposto da Lei 

Complementar nº 123 de 14.12.2006, manifestar seu interesse através do “Chat de Mensagens” do Sistema 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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de Licitações-e, sob pena de preclusão do direito. 

 
9.3 - Será considerada vencedora do certame a proposta que, após cumprir todos os requisitos, apresentar 

o MENOR PREÇO, MAIS PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE OBRAS  - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ 

10 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO 

 
10.1 – A proposta original descrevendo de forma clara e detalhada as características dos produtos, com a 

indicação da marca, que será observado como critério de classificação da proposta e outros elementos que 

os identifique de forma clara e inequívoca, observadas as especificações mínimas constantes do anexo III 
deste edital. 

 
10.1.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no item 11 do Edital, proposta com a descrição do 

objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 
10.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 11 deste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

10.3. Até o horário designado, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

 

10.4. As MPE – Micro e Pequenas Empresas, Empresas de Pequeno Porte e afins deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
10.4.1. A licitante enquadrada como MPE – Micro e Pequena Empresa e Empresas de Pequeno Porte que 
desejar usufruir o direito de preferência, previsto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e alterações 

posteriores, deverá anexar à Proposta Comercial declaração de enquadramento como MPE, conforme Anexo 

VI. 

 
10.5. Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
10.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 

lances. No caso de contratação, quando do pagamento, deverá ser observada a retenção (impostos, taxas, 

seguros, frete e quaisquer outros encargos), sobre o valor total da fatura. 
 

10.7. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos no Edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o 
encerramento do envio de lances, dentro do prazo de até 24h (vinte e quatro horas) da convocação. 

 
10.8. Caso a licitante vencedora seja optante pelo SIMPLES, para efeito da quitação das alíquotas 

discriminadas na Lei 123/2006, deverá juntar declaração nos termos da Lei 123/2006 à Nota Fiscal a fim de 
se evitar retenção indevida. 

 
10.9. Nos termos da Cláusula segunda do Protocolo ICMS n°.42/2009, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal 

eletrônica –NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1A, a partir de 1° de dezembro de 

2010, os contribuintes de ICMS que, independente da atividade econômica exercida, realizem operações 
destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia 

mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com exceção: 
I - Do microempreendedor individual – MEI, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar n°123, de 14 de 

dezembro de 2006; 
II - Das operações realizadas por produtor rural não inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 
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10.10. Deverá obrigatoriamente constar da Nota fiscal o número da respectiva Ordem de Compra. 

 
10.11. O não cumprimento das exigências contidas neste edital acarretará a desclassificação da licitante. 

 
11 – HABILITAÇÃO 

 

11.1 – A Documentação deverá conter, obrigatoriamente, os documentos a seguir: 

 
11.1.1 – COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE JURÍDICA: 

 

Documento n° 01 – Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social, inclusive a última alteração (se 

houver), devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. Registro comercial, no caso de 

empresa individual. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício. 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; 

 

11.1.2 - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

Documento nº 02: Prova de regularidade de tributos e contribuições com as Fazendas: 

1. Federal e com a Dívida Ativa da União, comprovada mediante fornecimento de Certidão 
conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais Administradas pela Secretaria da Receita Federal, 

Decreto nº 5.586 de 19/11/2005. 
2. Estadual, expedida pelo órgão fazendário competente; 

3. Municipal da sede do licitante proponente, através de certidão emitida pelo respectivo órgão 

fazendário; 

 
Documento nº 03– Certificado de Regularidade de Situação (CRS) do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
 

Documento nº 04- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Lei 12.440, de 07 de julho de 

2011). 

 

11.1.3 – COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA  

 

Documento n° 06 – Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede ou 
domicílio da empresa licitante interessada, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data 

da audiência inaugural; 

 
11.1.4 – DECLARAÇÕES  

 

Documento n° 07 – Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o 
modelo constante do Anexo II, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e que 

conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à 

Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013. 
 

Documento nº 08– Declaração de fato impeditivo, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, 

 

Documento nº 09 – DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS, ATENDENDO AO DISPOSTO 

NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ACRESCIDO PELA LEI Nº 9854/99, conforme 
modelo constante do Anexo V deste Edital, 
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Documento nº 10 – Declaração em atendimento a Lei Complementar nº 147/2014, conforme 
modelo constante do Anexo VI deste Edital. 

 

11.2 – Excetuando–se os documentos emitidos pela Internet, desde que possam ter sua autenticidade 

conferida eletronicamente, todos os demais, deverão estar acompanhados do original, autenticados por 
cartório competente ou publicados em Órgão da Imprensa Oficial. Os documentos emitidos pela Internet 

serão as certidões emitidas pelos Órgãos da Administração fiscal tributária, conforme art. 35, inciso I, da Lei 
10.522/2002. No caso do documento apresentar frente e verso, a autenticação deverá ser feita nos dois 

lados. 

 
11.3 - A critério do pregoeiro, e independente da aceitação dos licitantes, serão admitidas diligências, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para o saneamento de falhas na documentação de habilitação, 
sob pena de inabilitação do primeiro classificado e aplicação da multa prevista no edital. 

 
11.4 - A licitante será considerada inabilitada para competir pelos itens, descritos no Anexo I deste edital, 

que não estejam compatíveis com o “OBJETIVO SOCIAL” descrito no ato constitutivo da licitante. 

 

11.5 - O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante 
vencedor. 

 

11.6 – Serão aceitas as certidões fiscais “positiva” com efeito de “negativa”. 

12 – RECURSO 

 

12.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar de forma imediata e motivada a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de (03) três dias úteis para apresentar as razões de recurso, 
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo apresentarem contra–razões em igual 

prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo–lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

 
12.2 – A decisão relativa ao recurso será motivada pelo pregoeiro e submetida à apreciação da autoridade 

competente. O recurso não terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
12.3 – Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 

 
12.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na 

decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor. 

 

12.5 – Os recursos administrativos deverão ser encaminhados ao(a) Pregoeiro(a), ou peticionados na 
própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzido a termo em ata. 

 
12.6 – Não serão reconhecidos e aceitos os recursos interpostos enviados por fax e as petições que tenham 

sido apresentadas fora do prazo legal. 
 

13 – DA HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
homologará a adjudicação realizada pelo Pregoeiro. 

 
13.2 – Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar a 

ata ou contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis no Núcleo de Licitações e Compras no horário de 09h00 às 
11h30 e 13h30 às 16h30, a Prefeitura municipal de Jequitibá/ MG publicará no Diário Eletrônico Oficial  do 

Município a partir do que será considerado o início do compromisso de fornecimento do detentor do 
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Registro. 

 
13.3 - É facultado à administração, quando a adjudicatária não formalizar a contratação no prazo e 

condições estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições ofertadas pela adjudicatária. 

14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

14.1 - A Ata de Registro será válida por 12 meses contados a partir da sua assinatura, não podendo ser 
prorrogada, devendo ser publicado o resumo da mesma. 

 

14.2 - Homologado o Processo Licitatório pela autoridade competente e assinada a Ata de Registro de 
Preços o setor de licitações publicará o resumo da ata no jornal diário da Associação Mineira dos Municipios 
(AMM). 

 
14.3 - Publicado o resumo da Ata de Registro de Preços fica a fornecedora detentora do preço registrado 

obrigada a cumprir as cláusulas previstas e inicia-se o compromisso de fornecimento dos produtos. 

 
14.3.1 - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas 

eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
14.4 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
14.5 - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, 
observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
14.6 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da 

ata de registro de preços 

 
14.7 . O contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual 

 
14.8  As compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos de pagamentos, e descontos, por 

eventuais antecipações, serão acordadas entre as partes contratantes, de acordo com o preceituado pela 
legislação vigente. 

 

14.9  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 
 

14.10 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
. 

 

15 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 

15.1 – O fornecimento dos materiais serão efetuado, em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir data de 
recebimento da Nota de Empenho. 

 

15.2 – A entrega deverá ser realizada na sede da prefeitura municipal ou em local designado na Nota de 
Autorização de fornecimento, no horário compreendido entre 08h:00min às 16h:00min. 
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16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1 – Fica assegurada a Prefeitura municipal de Jequitibá, no interesse da Administração, o direito de 
anular ou revogar, mediante despacho fundamentado da autoridade competente, em parte ou no todo, a 

presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente, ressalvado o disposto nos 
parágrafos do artigo 49, da Lei 8.666/93. 

 
16.2 – O(a) pregoeiro(a), no interesse público, poderá sanar erros ou falhas, relevar omissões ou erros 

puramente formais observados na documentação e na proposta comercial, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

 
16.3 – Caso necessário, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão para realização de diligências, 

designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

 
16.4 – O desatendimento das exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante, 

desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a 
realização da sessão pública de Pregão. 

 
16.5 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo pregoeiro. 

 
16.6 – O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no artigo 

65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93. 
 

16.7 – Os proponentes assumem todos os custos com a preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura municipal de Jequitibá não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
16.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

 
16.9 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 

será competente o foro da Comarca de Sete Lagoas/ MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 
 

17 – ANEXOS 

 

23.2 ANEXO I – RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÕES. 

23.3 
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO 
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

23.4 ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL. 

23.5 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 

23.6 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS, ATENDENDO 

AO DISPOSTO NO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ACRESCIDO PELA LEI 

Nº 9854/99. 

23.7 ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

23.8 ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

23.9 ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

Jequitibá/ MG, 17 de Junho de 2020 
 

Douglas Soares Rodrigues 

Equipe de Apoio 
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ANEXO I - RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÕES - DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 

 
PROCESSO LICITATÓRIO 

 

DATA DA LICITAÇÃO:  HORA DA LICITAÇÃO:  

PROPONENTE:    

CNPJ:  INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

TELEFONE:  FAX:  

CELULAR:  E-MAIL:  

ENDEREÇO:    

BAIRRO: CIDADE: UF: CEP: 

BANCO: AGÊNCIA: CONTA BANCÁRIA:  

INSCRIÇÃO NO SIMPLES ( ) SIM ( ) NÃO   

 
 

 

 

ITEM PRODUTO UND QTDE 
V. 

UNIT. 

V. 

TOTAL 

1 TUBO PVC ESGOTO 150MM X 06M UN 200   

2 TUBO PVC ESGOTO 100MM X 06M UN 600   

3 TUBO PVC ESGOTO 50MM X 06M UN 100   

4 TUBO PVC ESGOTO 400MM X 06M UN 100   

5 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 20MM X 06M UN 500   

6 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 25MM X 06M UN 500   

7 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 32MM X 06M UN 600   

8 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 40MM X 06M UN 100   

9 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 50MM X 06M UN 1.000   

10 TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 60MM X 06M UN 100   

11 LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM UN 100   

12 LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM UN 100   

13 LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM UN 200   

14 LUVA PVC SOLDÁVEL 40MM UN 100   

15 LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM UN 200   

16 LUVA PVC SOLDÁVEL 60MM UN 100   

17 LUVA DE CORRER 20MM UN 100   

18 LUVA DE CORRER 25MM UN 100   

19 LUVA DE CORRER 32MM UN 150   

20 LUVA DE CORRER 40MM UN 50   

21 LUVA DE CORRER 50MM UN 200   

22 LUVA DE CORRER 60MM UN 50   

23 LUVA DE CORRER PVC ESGOTO 100MM UN 100   

24 JOELHO PVC ESGOTO 100MM UN 100   

25 JOELHO PVC ESGOTO 75MM UN 50   

26 JOELHO PVC ESGOTO 50MM UN 100   

27 JOELHO PVC ESGOTO 40MM UN 100   
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28 TÊ PVC ESGOTO 100MM UN 100   

29 TÊ PVC ESGOTO 50MM UN 100   

30 TÊ PVC ESGOTO 40MM UN 100   

31 JOELHO PVC SOLDÁVEL 32MM UN 150   

32 JOELHO PVC SOLDÁVEL 40MM UN 100   

33 JOELHO PVC SOLDÁVEL 50MM UN 150   

34 JOELHO PVC SOLDÁVEL 60MM UN 50   

35 COLAR TOMADA PVC 50X20MM UN 500   

36 COLAR TOMADA PVC 40X20MM UN 100   

37 COLAR TOMADA PVC 32X20MM UN 500   

38 COLAR TOMADA PVC 60X20MM UN 200   

39 TÊ PVC SOLDÁVEL 20MM UN 100   

40 TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM UN 100   

41 TÊ PVC SOLDÁVEL 32MM UN 150   

42 TÊ PVC SOLDÁVEL 40MM UN 100   

43 TÊ PVC SOLDÁVEL 50MM UN 150   

44 TÊ PVC SOLDÁVEL 60MM UN 100   

45 
VÁLVULA DESCARGA COMPLETA 1.1/2” IGUAL OU 

SUPERIOR A DOCOL 

UN 
30 

  

46 
VÁLVULA DESCARGA COMPLETA 1.1/2” IGUAL OU 

SUPERIOR A HYDRA 

UN 
30 

  

47 
REGISTRO GAVETA GALV. 1.1/2” IGUAL OU SUPERIOR A 
DOCOL C/ ACABAMENTO 

UN 
30 

  

48 
REGISTRO GAVETA GALV. 32MM IGUAL OU SUPERIOR A 

DOCOL C/ ACABAMENTO 

UN 
30 

  

49 
REGISTRO GAVETA GALVANIZADO 3/4” IGUAL OU 

SUPERIOR A DOCOL C/ ACABAMENTO 

UN 
30 

  

50 
REGISTRO GAVETA GALVANIZADO 1/2” IGUAL OU 
SUPERIOR A DOCOL C/ ACABAMENTO 

UN 
30 

  

51 REGISTRO PVC 50MM UN 30   

52 REGISTRO PVC 32MM UN 30   

53 TORNEIRA METAL JARDIM 1/2” UN 30   

54 CAIXA D’ÁGUA POLIETILENO 500L UN 30   

55 CAIXA D’ÁGUA POLIETILENO 1000L UN 30   

56 TORNEIRA INOX P/ LAVATÓRIO UN 30   

57 TORNEIRA INOX P/ PIA UN 30   

58 TORNEIRA INOX P/ PIA BANCADA UN 30   

59 SIFÃO PVC AJUSTÁVEL SIMPLES UN 40   

60 SIFÃO PVC AJUSTÁVEL DUPLO UN 30   

61 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M UN 100   

62 COLA ADESIVO PVC 175G UN 100   

63 COLA ADESIVO PVC 75G UN 100   

64 MANGUEIRA JARDIM 1/2” M 300   

65 MANGUEIRA JARDIM 3/4” M 300   

66 TORNEIRA JARDIM PLÁSTICO 1/2” UN 100   

67 TORNEIRA JARDIM PLÁSTICO 3/4” UN 100   

68 PIA DE ARDÓSIA C/ BOJO INOX 1,20 UN 30   

69 PIA DE ARDÓSIA C/ BOJO INOX 1,50 UN 30   

70 CIMENTO 50KG SC 1.000   

71 AREIA LAVADA GROSSA M³ 180   

72 BRITA Nº 0 M³ 150   

73 BACIA P/ CAIXA ACOPLADA UN 20   
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74 
TINTA LATÉX IGUAL OU SUPERIOR A CORAL RENDE 
MUITO 18L 

GL 
150 

  

75 TINTA LATÉX IGUAL OU SUPERIOR A CORALAR 18L GL 100   

76 
TINTA LATÉX IGUAL OU SUPERIOR A CORAL RENDE 
MUITO 3,6L 

GL 
100 

  

77 TINTA EM PÓ P/ PINTURA 05KG PC 200   

78 ADAPTADOR CAIXA D’ÁGUA (FLANGE) 50X1.1/2” UN 50   

79 CAIXA DE DESCARGA PVC UN 50   

80 CANALETA DE CONCRETO 20X20 CM UN 1.000   

81 PORTA PRANCHETA SUCUPIRA 210X60 CM UN 30   

82 REVESTIMENTO CERÂMICA 34X60 CM M² 300   

83 PORTA PRANCHETA SUCUPIRA 210X80 CM UN 50   

84 PORTA VENEZIANA 210X60 CM UN 30   

85 FECHADURA INOX C/ TAMBOR P/ PORTA UN 30   

86 PORTA VENEZIANA 210X70 CM UN 50   

87 PORTA VENEZIANA 210X80 CM UN 50   

88 JANELA VENEZIANA 120X100 CM UN 50   

89 JANELA VENEZIANA 150X100 CM UN 50   

90 JANELA VENEZIANA 120X100 CM C/ GRADE UN 50   

91 JANELA VENEZIANA 150X100 CM C/ GRADE UN 50   

92 PISO CERÂMICA 45X45CM M² 300   

93 THINNER 05L GL 20   

94 ARGAMASSA AC1 20KG SC 250   

95 MASSA CORRIDA LATA 25KG UN 50   

96 MASSA ACRÍLICA 3,6L GL 50   

97 MARCO DE PORTA MONTADO 210X60 CM UN 30   

98 MARCO DE PORTA DESMONTADO 210X60 CM UN 30   

99 ÓCULOS DE PROTEÇÃO UN 30   

100 CURVA DE PVC 100MM 45º UN 40   

101 FERRAGEM ARMADA 5/16” X 3,00M UN 100   

102 FERRAGEM ARMADA 1/4” X 3,00M UN 100   

103 TRELIÇA SOLDADA 6,00M UN 50   

104 FERRAGEM ARMADA 3/8” X 3,00M UN 50   

105 LUVA VAQUETA PETROLEIRA MISTA PAR 100   

106 PISO CERÂMICO 61X61 M² 200   

107 ELETRODO 4 MM KG 30   

108 LÂMPADA DE LED 18W BIVOLT DE 120 CM UN 200   

109 LÂMPADA MISTA 250W 220 V UN 150   

110 CABO TRIPLEX 16 MM DE ALUMÍNIO M 300   

 
 

 
 

 

 

EMPRESA: 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 

OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 
LICITANTE 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME 
AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

 

Eu,  , portador do RG nº  e do CPF nº  , 

representante  legal da licitante   (nome empresarial), interessada em participar do 
Pregão Eletrônico n° 008/2020, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 
 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de 

fato, no presente procedimento licitatório; 

 
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante ou interessada, 

em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 
 

c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra licitante 

ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

 
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório 
antes da adjudicação do objeto; 

 
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das  
propostas; 

 
f) o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção 

e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à  

Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como: 

 
I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a 

ele relacionada; 

 
II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos 

previstos em Lei; 

 
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 

interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

 

IV – No tocante a licitações e contratos: 

 

a) frustrar ou fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro  expediente,  o  caráter  competitivo  
de procedimento licitatório público; 

 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 

administrativo; 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 

celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos 
respectivos instrumentos contratuais; 
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g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. 

 

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em 
sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro 

nacional. 
 

(Local e data). 
 

 
 

Assinatura do representante legal 

Nome: Cargo: Carteira de identidade nº: CPF nº 
EMPRESA: SEDE: CNPJ: 
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ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

....................................., ...... de ........................ de 2020. 
 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
ATT.: PREGOEIRO 

 

A .................................................................... com sede na ........................................................ CNPJ Nº 

................................................  INSCRIÇÃO  ESTADUAL   Nº  ...................................   vem  apresentar  sua 

proposta para o objeto licitado nos termos do Edital do Processo  Licitatório nº  /2020 do Pregão Eletrônico 
nº  /2020. 

 

Declara estar de acordo com os termos do processo supracitado. 

 
Na eventualidade de ser considerada vencedora da presente licitação, indica para assinatura do Contrato o seu 

representante legal Sr. ............................................., CI nº ...................... CPF nº ....................... 

 
1 – Propomos, para execução dos serviços licitados no lote ( ), o preço total de R$  , conforme 

RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO, em anexo. 

 
2 – A validade desta proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

 

Atenciosamente, 

 

  ,  de  2020. 
 

 

 
Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
 

OBS.: 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

 
 

 
 

 
A licitante proponente XXXXXXXXX, pessoa jurídica portadora do CNPJ nº ___, com sede e administração na 

Rua ___ nº ___ – Bairro Centro – Município de ____, por seu representante legal abaixo assinado, Sr. ___, 

nacionalidade brasileira, estado civil ___, portador da Cédula de Identidade nº xxxxxxxxxxxxx e do CPF nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, nos autos do processo licitatório nº 52/2020, instaurado na modalidade Pregão Presencial 

nº 17/2020, em cumprimento ao art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520, de 2002, DECLARA ao Município 
de Jequitibá -, que cumpre plenamente os requisitos necessários à habilitação no certame em 

referência 

 
Atenciosamente, 

 

 
  ,  de  2020. 

 
 

 

 
 

 
Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

OBS.: 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO TRABALHISTA 
 
 

 

 
   ,  inscrito  no  CNPJ  nº    , por 
intermédio  de  seu  representante  legal o(a) Sr.(a)    , portador(a) da 

Carteira  de Identidade nº  e  do CPF nº  _, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescidos pela Lei nº 9854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

 

 

 
 

  ,  de  2020. 
 

 

 

 
Representante legal 

(com carimbo da empresa) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
OBS.: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

Ilmo. Sr. 

(autoridade a quem se dirige) 

 

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n
º ............................. DECLARA à

 

Prefeitura municipal de Jequitibá/ MG, para fins de fins de participação no Pregão Presencial nº , que 

cumpre plenamente os requisitos para classificação como microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou 

EPP), nos termos da Lei Complementar nº 147/2014, estando apta a gozar dos benefícios previstos nos 

capítulos V e VI da referida Lei. 

 

 

  ,  de  2020. 
 
 

 
 

 

 
Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
 
 

 
 

 

 

 

OBS.: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
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ANEXO VII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00/ 2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
JEQUITIBÁ - E --- 

 

 

No       (     ) dias do mês de      , MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, pessoa jurídica portadora do 

CNPJ n.º 18.062.208/0001-09, Inscrição Estadual Isenta, com sede e administração Avenida Raimundo Ribeiro da 

Silva nº 145, região central do município, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal Humberto Fernando Campelo Reis, nacionalidade brasileira, estado civil casado, profissão 

administrador de empresas, portador do CPF nº 707.333.506-82 e da Carteira de Identidade nº MG 3.992.428, 

residente e domiciliado no Município de Jequitibá/MG, doravante denominado MUNICÍPIO, considerando o 

julgamento do processo licitatório nº      /2020, instaurado na modalidade pregão presencial nº      /2020 para 

REGISTRO DE PREÇO Nº      /2020, devidamente homologado pela autoridade competente, RESOLVE registrar os 

preços da licitante proponente indicada e qualificada nesta ATA DE REGISTRO a qual sujeita, na íntegra, todas as 

cláusulas do edital regente do processo licitatório, as normas da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, a Lei Nacional nº 

8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto futura e eventual aquisição de material 

de construção, devidamente especificados no Termo de Referência – Anexo I – do edital regente do certame 
licitatório, que, juntamente com a proposta comercial, é parte integrante e inseparável deste instrumento, 

independente de transcrição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: O (s) preço (s) registrado (s), 

as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são as que segue abaixo: 
 

EMPRESA BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO 
 

SIGNATÁRIA:       CNPJ:       

ENDEREÇO:       

MUNICÍPIO:       

TELEFONE: (     )       E-MAIL:       

REPRESENTANTE LEGAL       

NACIONALIDADE       

ESTADO CIVIL       

PROFISSÃO       

CPF       

CARTEIRA DE IDENTIDADE       

ENDEREÇO       

 

 

item Produto quantidade Valor unit. Valor total 

     

     

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: A validade desta Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
sua assinatura, sendo vedado a sua prorrogação. 
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Jequitibá,      ª feira,       de       de 2020. 
Assinaturas 

 
ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00/LICITAÇÃO/2020 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O 

MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ E DE OUTRO LADO ...... 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, pessoa jurídica portadora do CNPJ 18.062.208/0001-09, com sede e 

administração na Avenida Raimundo Ribeiro da Silva nº 145 região central do município de Jequitibá/MG, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Humberto Fernando Campelo Reis, nacionalidade brasileira, estado civil casado, 

profissão administrador de empresas, portador do CPF nº 707.333.506-82 e da Carteira de Identidade nº MG 

3.992.428, residente e domiciliado no Município de Jequitibá/MG, doravante denominado MUNICÍPIO. 
 

CONTRATADA: XXXXX, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n.º ___, com sede e administração na 
Rua ___ nº ___, bairro ___, município de ___, neste ato representada pelo sócio ___, nacionalidade ___, estado civil 

___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da Carteira de Identidade n.º ___, residente e domiciliado na Rua ___ 
nº ___, bairro ___, município de ___. 

 

(1) FINALIDADE – O presente contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com 
vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados na Cláusula Primeira, sendo que sua lavratura foi 

regularmente autorizada em despacho do Prefeito Municipal do Município exarado no processo licitatório nº 35/2020. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O objeto do presente instrumento contratual é o Registro de preços para 

eventual aquisição de material de construção, conforme Termo de Referência e a proposta comercial apresentada 
pela CONTRATADA que é parte integrante e inseparável deste contrato administrativo, independentemente de 

transcrição. 
CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento contratual tem origem no Processo 

Licitatório nº 35/2020, modalidade Pregão Presencial nº 15/2020, homologado por decisão fundamentada do Prefeito 

Municipal do Município, em conformidade com as normas ditadas pela Lei Nacional nº 10.520, de 2002 e da Lei 
Nacional nº 8.666, de 1993 e outras normas de direito civil e administrativo, aplicáveis subsidiariamente à espécie, 

estando a ele vinculado de forma total e plena. 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, RECEBIMENTO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO: O preço total do objeto 

deste contrato é de R$      , originado do saldo remanescente da ata de registro de preços , a saber:/ 

      

      

      

1. O recebimento do objeto deste processo será efetuado por funcionário previamente indicado pelo Município, 
preferencialmente lotado no setor requisitante, devendo noticiar à autoridade superior caso se encontre em 

desacordo com a proposta comercial apresentada pela licitante ou pelas condições dispostas neste edital. 

2. Não aceito o objeto desta licitação, será comunicado à licitante/contratada para que proceda a respectiva e 
imediata substituição, em um prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados da intimação, de forma a atender àquilo 

que efetivamente se pretendia adquirir através deste certame. 
3. Condições de Pagamento: O MUNICÍPIO efetuará o pagamento do objeto ora licitado no prazo de até 30 dias, 

contados a partir da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo a ser expedido pelo funcionário 

responsável, o qual deverá estar acompanhado da respectiva Nota Fiscal, juntamente com a certidão de regularidade 
junto à Secretaria da Receita Federal e o Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia. 

3.1. O servidor responsável pela conferência do objeto licitado, identificando qualquer divergência na nota 
fiscal/fatura, deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 

estipulado para pagamento será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que 
devidamente sanado o vício. 

3.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pelo Município, 

o valor devido será acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data do vencimento da 
obrigação até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 1,00% (um 

por cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:  
I= (TX/100)  
EM = I x N x VP, onde:  
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I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso. 
4. Índice de Reajuste: Nos termos do art. 3º, § 1º da Lei Nacional nº 10.192, de 2001, a periodicidade de reajuste 

do valor contratado será anual, contada a partir da data limite de apresentação da proposta comercial, utilizando-se a 

variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC. 
4.1. O interregno mínimo de 12 (doze) meses será contado: 

4.1.1. Para o primeiro reajuste: a partir da data limite para apresentação da proposta comercial; 
4.1.2. Para os reajustes subseqüentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao 

último reajuste ocorrido ou precluso. 

4.2. O prazo para a contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação contratual subseqüente à 
data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 12 (doze) meses, ou, na data do encerramento 

da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 
4.2.1. Caso a contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, 

ocorrerá a preclusão do direito de reajustar o valor. 
4.2.1.1. Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado 

após o decurso de novo interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado na forma prevista neste 

instrumento. 
4.2.1.2. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice de 

reajuste adotado, a contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de 
prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo seja divulgado o 

novo índice, sob pena de preclusão. 

4.3. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observando-se o 
seguinte: 

4.3.1. A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 12 (doze) 
meses; 

4.3.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 

periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros. 
5. Medida acauteladora: Fica desde já reservado à MUNICÍPIO o direito de reter o pagamento se, no ato da 

conferência da execução e aceitação do objeto deste instrumento, for constatado alguma imperfeição, não estando 
condizente com o que foi licitado e contratado. 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE ENTREGA 
 

1. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo de até 05 dias uteis, contados a partir da data de emissão 

da nota de autorização de fornecimento.  

 

Entrega 

O objeto desta licitação deverá ser entregue sede do Município de 
Jequitibá/MG, situada na Avenida Raimundo Ribeiro da Silva nº 145 região 
central de Jequitibá/MG 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: - A presente despesa correrá à conta dos recursos 

específicos consignados no Orçamento do exercício de 2020, constante na seguinte dotação orçamentária: 
02.08.01.15.122.0029.2055.3390.3000 – Ficha 654 – Fonte 1.00. 

 
CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Recusando a licitante proponente a assinar o instrumento de contrato no prazo da Seção XIII, item 2, ou ainda, 
após assinado não cumpri-lo, total ou parcialmente, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as 

penas do artigo 7º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, cumuladas com as sanções abaixo descritas, não 
necessariamente na ordem: 

a) advertência, nas hipóteses de entrega irregular dos materiais de que não resulte prejuízo para a execução 

contratual; 
b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado na 

providência necessária e 1% (um por cento) por dia após o 30º (trigésimo) dia de atraso, acumulada com as multas 
cominatórias abaixo: 
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b.1) multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por faltas médias, assim entendidas 
aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse percentual será de 10% 

(dez por cento); 
b.2) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução parcial ou 

total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante; 
c) impedimento de participar em licitação e de contratar com o Município por prazo não superior a 05 (cinco) anos, 

nas seguintes hipóteses: 

c.1) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
c.2) ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

c.3) não mantiver a proposta; 
c.4) falhar gravemente na execução do contrato; 

c.5) na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências para 

reparação de erros; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o (a) contratado (a) ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, nas hipóteses de: 
d.1) Apresentar documentação falsa; 

d.2) Comportar-se de modo inidôneo; 

d.3) Fizer declaração falsa; 
d.4) Cometer fraude fiscal. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO CONTRATUAL:  

 

Constituem motivos para a rescisão deste instrumento de contrato todos aqueles elencados nos artigos 78 e 79 da 
Lei Nacional nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da aplicação das penas constantes neste instrumento. A rescisão do 

contrato poderá ocorrer: 
7.1 - Por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos inciso I a XII e XVII do art. 78 da lei acima 

mencionada; 

7.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste processo licitatório, desde que haja conveniência 
paro Município, ou, 

7.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
7.4. De Pleno Direito, ocorrendo de forma independente de vontade de ambas as partes. 

 
CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

1. Executar o objeto desta licitação, obedecendo rigorosamente as normas inerente à atividade empresarial e 

instruções da fiscalização do Município. 
2. Informar à fiscalização do contrato a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou 

impedir a execução do objeto desta licitação dentro do prazo previsto, sugerindo as medidas que melhor entender 
para corrigir a situação. 

3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, sob pena de rescisão do contrato administrativo. 
4. Não ceder ou transferir a terceiro, no todo ou em parte, o objeto deste processo licitatório. 

5. Responder pelos atos de seus empregados, bem assim por danos ou prejuízos causados à Município ou a terceiros 
por si, seus prepostos e empregados. 

6. Garantir a qualidade do objeto desta licitação. 
 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

9.1. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a execução do instrumento de 
contrato; 

9.2. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente; 
9.3. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato; 

9.4. Efetuar o pagamento nas datas previstas neste instrumento; 

9.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA, em relação ao 
objeto licitado. 

9.6. Fiscalizar a execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da contratada 
pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 
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irregularidades constatadas; 
9.7. Rejeitar o objeto deste contrato quando constatado a má qualidade ou em desconformidade com as 

especificações constantes no Termo de Referência; 
9.8. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – CESSÃO/SUBCONTRATAÇÃO:  

 

A CONTRATADA não pode ceder, subcontratar e nem transferir, no todo ou em parte, o objeto deste processo e do 
futuro contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, nem ser executado em associação com 

terceiros, salvo com autorização prévia e por escrito da CONTRATANTE, sob pena de aplicação de sanção e/ou de 
rescisão contratual. 

 

1. Operações de fusão, cisão ou incorporação, realizadas entre a CONTRATADA e terceiros, deverão ser comunicadas 
à CONTRATANTE e, na hipótese de ficar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão 

a rescisão contratual. 
 

2. A CONTRATADA não pode ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de 
qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste certame, salvo com autorização prévia e por escrito da 

CONTRATANTE. Deverá constar obrigatoriamente da autorização prévia que a CONTRATANTE opõe ao Cessionário 

dos créditos as exceções que lhe competirem, mencionando-se expressamente que os pagamentos ao Cessionário 
estarão condicionados ao preenchimento pelo Cedente, de todas as suas obrigações contratuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. Os casos omissos neste instrumento contratual serão resolvidos à luz da Lei Nacional nº 10.520, de 2002 e da Lei 
Nacional nº 8.666, de 1993. 

2. Qualquer tolerância por parte do Município, no que tange ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração das obrigações contratuais, novação, transação ou 

perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas do instrumento de contrato, devendo o Município exigir o 

seu cumprimento a qualquer tempo. 
3. A contratação do objeto licitado não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 

entre o Município e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a 
execução do objeto contratado, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos 

decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria 
vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEI ANTICORRUPÇÃO 
 

A CONTRATADA ao celebrar o presente instrumento contratual reafirma que conhece e entende os termos da Lei 
Nacional nº 12.846, de 2013 – Lei Anticorrupção -, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que 

constitua uma violação das disposições desta Lei. 

1. A CONTRATADA, por si e por seus administradores, diretores, funcionários, bem como seus sócios que venham a 
agir em seu nome, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, durante a execução deste contrato administrativo, 

de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, bem como se compromete a não dar, oferecer, 
pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa 

de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a 
finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem 

indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem a Lei Anticorrupção. 

2. Qualquer descumprimento da Lei Anticorrupção pela CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, ensejará 
a rescisão imediata deste contrato administrativo, independentemente de qualquer notificação, sob pena do 

pagamento de multa equivalente a 50% do valor do contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO 

 
 A publicação resumida deste instrumento de contrato, no Diário Oficial Eletrônico, será providenciada pelo Município 
no prazo de 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 
 

 Não obstante a boa fé das partes fica eleito o foro da Comarca de Sete Lagoas/MG para dirimir quaisquer questões 
oriundas da execução deste instrumento de contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado 

que seja. 
E por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para os mesmos fins e efeitos legais, juntamente com duas testemunhas que também o assinam. 

 
ASSINATURAS 

 
 

 

 

 

 

 


