
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL 

 CNPJ – 18.414.565/0001-80  
CEP.39.970-000 -  ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO 149/2017 

 
1 – PREÂMBULO 
 
1.1- O MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL, ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da 
Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL através da PREGOEIRA OFICIAL e Equipede Apoio, 
designadas por decreto, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar procedimento licitatório, na modalidade “PREGÃOPRESENCIAL”, Tipo de MENOR 
PREÇO MENSAL, no dia 15/08/2017, às 09h00min, conforme descrito neste Edital e seus 
anexos, de conformidade com as Leis Federais n° 10.520/2002, nº 8.666/1993 e legislação 
vigente.  
1.2- Os envelopes contendo a proposta de preço e os documentos dehabilitação deverão ser 
entregues à Pregoeira, às 09h00min do dia 15/08/2017, na sala de reunião desta Prefeitura, 
na Praça Theopompo de Almeida, 250 - Centro - Pedra Azul-MG. 
 
1.3- Os interessados em conhecer a íntegra do edital impresso, devem sedirigir à Prefeitura 
Municipal de PEDRA AZUL, localizada na Praça Theopompo de Almeida, 250 - Centro - Pedra 
Azul-MG. Na ocasião poderão adquirir o mesmo por meio magnético ou através do 
endereço eletrônico pamgicita@gmail.comou www.pedraazul.mg.gov.br. 
 
2 - OBJETO 
 
É objeto da presente licitação a Locação de Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de locação de 02 (dois) veículos equipados com compactadores de lixo, nas 
qualidades e condições descritas e especificadas no Anexo I deste instrumento convocatório. 

 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Poderá participar da presente licitação qualquer empresa do ramo de atividade 

compatível com o objeto ora licitado que apresentar, ao pregoeiro, em sessão pública, no 

horário, dia e local constantes do preâmbulo deste edital:  
a) representante portando a documentação de credenciamento indicada na cláusula 4, em 

separado dos envelopes 1 e 2; 
 
b) “PROPOSTA DE PREÇOS” - (envelope 1);  
c) “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” - (envelope 2). 

  
3.2 – Toda a documentação apresentada quando não vier impressa em papel da 

própria empresa com logomarca e endereço, deverá constar carimbo da empresa, e 

respectiva assinatura. 

 
 
3.3 – Não poderá participar da presente licitação empresa: 

 
a) Em consórcio1 ou associação, de acordo com o art. 33, da Lei 8.666/93; 

                                                                 
1
NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 

conveniência e oportunidade no caso concreto; considerando que existem no mercado diversas empresas com 
potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas 

mailto:pamgicita@gmail.com
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b) Que esteja impedida de participar de licitações neste Órgão ou em qualquer 

órgão da Administração Pública;  
c) Que tenha impetrado pedido de falência, de recuperação judicial ou 

extrajudicial, ou, ainda, ajuizado concordata anteriormente ao início da vigência da Lei nº 

11.101/2005;  
d) Cuja falência tenha sido decretada, ou deferida a recuperação judicial, ou 

homologado o plano de recuperação extrajudicial; bem como tenha concordata concedida, 

conforme previsão inserta no art. 192 da Lei nº 11.101/2005;  
e) que tenha sido declarada inidônea – nos termos do inc. IV, do art. 87, da Lei nº 

8.666/93 – por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;  
f) Que NÃO apresente em seu Contrato Social atividade econômica compatível 

com o objeto ora licitado;  
g) Que seja Autora ou Ré em processo em que figure como parte o Município de 

PEDRA AZUL. 

 
4 – DO CREDENCIAMENTO 

 
4.1 – Apresentar-se devidamente credenciados (conforme modelo do anexo II) os 
representantes legais da empresa licitante, ou seus procuradores constituídos na forma da 
lei, munidos de certificados de habilitação prévia, quando for o caso. Tratando-se de 
procuração, a mesma deverá conferir amplos poderes para representar ou com fim 
específico para a presente licitação, salvo se por instrumento público, caso em que a mesma 
deverá conter, pelo menos, poderes de representação para procedimentos licitatórios. O 
representante deverá apresentar o documento de identificação, o credenciamento deverá 
ser entregue impresso. 
 
4.2 - AS MICROS EMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE que quiserem usufruir dos 
benefícios concedidos pela LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas posteriores 
alterações deverão apresentar em separado dos envelopes n° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS e n° 
2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, no início da sessão deste Pregão, durante o ato de 
credenciamento, declaração de seu enquadramento no Artigo 3° da LC n°123/2006, e suas 
posteriores alterações conforme Modelo em anexo X, deste Edital, juntamente com 
documento comprobatório registrado na Junta Comercial (Certidão 
Simplificada/Declaração), com indicação de ser Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte e Comprovação de Capital Social. 

 
5 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “1” e “2” 
 
5.1- Declarada aberta a sessão pela pregoeira, o(s) representante(s) da(s)licitante(s) 
apresentará (ão) declaração dando ciência de que cumpre(m)2plenamente os requisitos de 
habilitação (Anexo III) e entregará(ão) osenvelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os 
documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 
licitantes. 

                                                                                                                                                                                                        
neste edital; e considerando que a admissão do consórcio na licitação poderá ocasionar dificuldades de gestão 
dos serviços, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consócio” neste 
Processo de Pregão. 
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5.2-Os envelopes “1” e “2”contendo respectivamente a documentação referente 
àhabilitação e proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados 
no preâmbulo deste edital, devidamente lacrados, constando da face de todos os quais os 
seguintes dizeres: 
 
 
a) ENVELOPE 1- PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG  
PREGÃO PRESENCIAL N° ---------------/2017  
RAZÃO SOCIAL E N° DO CNPJ DO LICITANTE 
 
b) ENVELOPE 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG 
PREGÃO PRESENCIAL N°-------------/2017 
RAZÃO SOCIAL E N° DO CNPJ DO LICITANTE 
 
 
 
6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
6.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, 

redigida com clareza em língua portuguesa, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, 

devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 

representante legal da licitante, na forma do anexo IV, além de impressa a proposta deverá 

ser entregue em meio magnético. 

 
6.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada, em uma única via, em envelope 

individual, lacrado, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE 1- PROPOSTA DE PREÇOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG  
PREGÃO PRESENCIAL N° -----------/2017 
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: ------------------ 
  
                           RAZÃO SOCIAL E N° DO CNPJ DO LICITANTE 

 
6.3 - Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação: 
 
6.3.1 - Razão social da licitante, N° do CNPJ / MF, endereço completo, telefone, fax para 
contato; 
 
6.3.2 - Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data de sua apresentação; 
 
6.3.4 - A licitante deverá apresentar cotação para todos os itens objeto desta licitação sob 
pena de desclassificação: 
 
6.4- A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
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6.5. - A visita será facultativa, caso a licitante ache necessário deverá realiza-la com data e 

horário previamente agendados das 14h00min às 18h00min h, com o Secretário Municipal 

de Obras e Serviços Urbanos, através do telefone (33) 3751 1047, até 02 (dois) dias úteis da 

abertura dos envelopes de proposta e habilitação do certame. 

 
6.6- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências 
do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos 
capazes de dificultar o julgamento; 
 
6.7- A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a 
análise prévia que se fizer necessária; 
 
6.8- Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja 

com relação a preço unitário, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe na 

modificação dos termos originais. 

 
6.9 - Na cotação dos valores unitários admitir-se-á, até 02 (duas) casas após a vírgula. 
 
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
(Artigo 4º, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII e XXIII da Lei no 10.520/2002). 
 
7.1- Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pela Pregoeira e equipede apoio; 
 
7.2- Lidos os preços, a Pregoeira relacionará todas as propostas em ordemcrescente. Em 
seguida, classificará a de menor preço por item; 
 
7.3- Para julgamento e classificação das propostas, na sessão pública, será adotadoo critério 
de MENOR PREÇO MENSAL observado os prazos máximos para prestação de serviços, as 
especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos 
neste edital. 
 
7.4- Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor daoferta de 
valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 
 
7.5- Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justodecorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira; 
 
7.6- Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 7.4,poderão 
os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais 
e sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos; 
 
7.7- A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de formasequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor; 
 
7.8- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira,implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL 

 CNPJ – 18.414.565/0001-80  
CEP.39.970-000 -  ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 
7.9- Caso não haja lances verbais, será verificada a conformidade entre a propostaescrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação; 
 
7.10- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, aPregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito; 
 
7.11- Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, será aberto o envelopecontendo 
a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias, na alínea “a” da qualificação técnica do item oito; 
 
7.12- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante serádeclarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 
 
7.13- Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigênciashabilitatórias, a 
Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame; 
 
7.14- Nas situações previstas nos subitens 7.10, 7.11, a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 
 
7.15- Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pela Pregoeira e os licitantes presentes, 
ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado 
esse direito. 

 

7.16 – Tratando se de preços inexequível o pregoeiro determinará que a exequibilidade da 

sua proposta no prazo de 24 horas, solicitando a apresentação de composição de preços 

unitários, sob pena de desclassificação. 

 

7.17 – Decorrido o prazo sem a manifestação do licitante interessado, será certificado sua 

inercia, tendo se então, por provada a não ocorrência do fato.  

 

7.18 – Os licitantes que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, 

nos termos do art 48, da lei 8666/93, serão considerados desclassificados, não se admitindo 

complementação posterior. 

 

7.19 – Considerar- se- ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem 

simbólicos, irrisórios ou de valor 0, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos de conformidade com o contido no art 48 inciso II da lei 8666/93. 

 
8 – DA HABILITAÇÃO 

 
8.1 - A documentação de Habilitação deverá ser apresentada, em uma única via através do 

Envelope nº. 02, devidamente lacrado, possuindo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL/MG  
PREGÃO PRESENCIAL N°0-------------/2017 
RAZÃO SOCIAL  
N° CNPJ DO LICITANTE 

 
8.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA - (Artigo 4o, XIII, XIV da Lei no 10.520/02 cc a Lei nº 
8.666/93). 
 
7.2.1 - O envelope “2”, contendo a documentação relativa à Habilitação deverá conter 
obrigatoriamente, sob pena de inabilitação da licitante, os documentos a seguir indicados: 
 
8.3 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Cédula de Identidade dos sócios inclusive em caso de firma individual, (original e 
cópia).  
b) Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, 
dos documentos de eleição de seus atuais administradores;  
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício;  
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País;  
e) Declaração do próprio proponente de que não pesa contra si declaração de 
inidoneidade expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de governo, 
conforme anexo V. 
 
8.4 - REGULARIDADE FISCAL: 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicilio ou 
sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da 
presente licitação;  
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, e 
Seguridade Social, junto à Previdência Social, (INSS) – conjunta, mediante a apresentação de 
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da 
Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente;  
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante  
Apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda 
Estadual, do domicílio ou sede do proponente;  
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação 
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal, do 
domicílio ou sede do proponente.  
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei;   
g) Certidão negativa de débito trabalhista. 
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8.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da Proponente, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data 
limite para entrega das propostas da presente licitação, se não estiver válido expressa na 
CND, será acatado com prazo não superior a 60 dias contados da sua expedição;  
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na 
forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8666/93 (conforme modelo–AnexoVI); 
 
c) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 
menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, 
XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93 (conforme modelo–Anexo VII); 
 
8.7 – OUTROS 

 

a) Declaração de Superveniência – Conforme modelo de Anexo VIII. 

 
9 - DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 
a. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. 
 
b. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada em 24 
(vinte e quatro) horas, devidamente protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de PEDRA AZUL, vedado qualquer outro meio de envio de pedido de impugnação, anexando 
os seguintes documentos, sob pena de não acolhimento:  
a) cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física ou CNPJ; 
b) Procuração (quando for o caso); 
c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica (por documento 
original ou cópia autenticada);  
C. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame;  
D. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 
edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 
estabelecidas;  
E. Dos atos do (a) Pregoeira (a) neste processo licitatório cabe recurso, sendo a manifestação 
da intenção de interpô-lo expressa no final da sessão pública, com registro em ata da síntese 
das suas razões e contrarrazões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de três 
(três) dias, pela não manifestação no final da sessão pública o licitante declinará do seu 
direito; 
F. O recurso contra decisão do (a) Pregoeira(a) não terá efeito 
suspensivo;  
G. O acolhimento do recurso importará na invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento;  
H. Se não reconsiderar sua decisão, o(a) Pregoeira(a) submeterá o recurso, devidamente 
informado, à consideração da autoridade superior competente, que proferirá decisão 
definitiva antes da homologação do procedimento;  
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I. Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão dar entrada no Serviço de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL. 
Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede desta Prefeitura 
Municipal de PEDRA AZUL, no Setor de Licitação. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO 
 
a. Verificando o atendimento das condições de habilitação da proponente de 

MENOR PREÇO POR ITEM esta será declarada vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto 

desta licitação.  
b. A licitante vencedora terá um prazo de 03 (três) dias para assinar o contrato.  
c. Se a proponente de MENOR PREÇO POR ITEM não atender às exigências de 

habilitação, será examinada a documentação das proponentes das ofertas subsequentes, na 

ordem de classificação, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do 

Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela feita a adjudicação do 

objeto da licitação. 
 
 
11. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
a) A homologação, em favor da licitante adjudicada nesta licitação, será feita pelo 
Ordenador de Despesa da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL, após recebimento do 
processo concluído pelo(a) Pregoeira(a) e sua equipe de apoio. 
 
12. DA DESPESA 
 
a) As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos 
orçamentários consignados a esta Prefeitura. 
 
Dotação 07.03.01.15.452.0504.2115 – Manutenção das atividades da limpeza pública 
municipal 
33903900 – Outros serviços terceiros pessoa jurídica 
 
 
13. DO RECEBIMENTO DA LOCAÇÃO 
 
a) O recebimento do objeto desta licitação será fiscalizado por servidor nomeado 
por meio de portaria editada pelo secretário da pasta requisitante, e dar-se-á mediante 
termo circunstanciado, na forma do § 1º e Inciso II, do Art. 73, da Lei de Licitações da 
seguinte forma: 
 
b) O caminhão/compactador deverá estar disponível após a convocação formal do 
Município de PEDRA AZUL, para a ganhadora adjudicada no prazo máximo de 60 dias. 
 
 
14. DO PAGAMENTO 
 
14.2. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia após atestados os serviços, por 
meio de depósito na conta corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a 
apresentação dos seguintes documentos:  
a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente 
atestada pela Secretaria requisitante, assim como pelo fiscal do contrato;  
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b) Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, conforme Lei n° 12.440/2011.  
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal; e  
d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da 
Fazenda Nacional, conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do 
Licitante. 
 
14.3. A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou 
desacompanhada da documentação requerida no subitem anterior implicará na sua 
devolução à empresa contratada para regularização, sem que isso gere direito a acréscimos 
de qualquer natureza. 
 
14.4. Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota 
Fiscal/Fatura documento que comprove esta opção, na forma da lei ou portaria que 
regulamenta, situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, 
devendo a CONTRATADA discriminar o percentual na nota fiscal. 
 
14.5. Nenhum pagamento seráefetuado  à  contratada,  enquanto   
Município de PEDRA AZUL pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a 
acréscimos de qualquer natureza. 

 
14.7. Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem 
Bancária na unidade bancária. 
 
15. DAS PENALIDADES 
 
15.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de 
PEDRA AZUL poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as 
seguintes sanções;  
a) Advertência – sempre que forem observadas irregularidades de pequena 
monta para as quais tenha concorrido;  
b) Multa moratória – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1% 
(zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, pelo atraso injustificado na 
execução de qualquer obrigação contratual ou legal podendo esse valor ser abatido no 
pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente;  
c) Multa compensatória - em razão de inexecução total ou parcial do contrato, 
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não sendo 
possível determinar esse valor, sobre o valor total do contrato, podendo esse valor ser 
abatido do pagamento a que fizer jus o contratado, recolhido através de GRU, ou cobrado 
judicialmente;  
d) Suspensão temporária - de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
e) Declaração de inidoneidade - para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.  
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f) Pela recusa em aceitar o pedido de fornecimento e/ou instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido, a contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do contrato. 
 
15.2 - A PREFEITURA aplicará as penalidades previstas na lei 8.666/93 e no Art. 
7º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 
 
15.3 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo de até cinco anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
15.4 - É admissível recurso das penalidades previstas neste capítulo, exceto 
para a prevista na alínea “e”, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação 
do ato, de acordo com os preceitos do Artigo 109, da Lei 8.666/93 atualizada.  
15.5 - No caso de declaração de inidoneidade, prevista no subitem  
14.1 alínea “e”, caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da 
data da intimação do ato.  
15.6 - Os recursos serão dirigidos à Autoridade que aplicou a penalidade, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão ou mantê-la, no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1. A participação nesta licitação implica na plena aceitação dos termos e 
condições deste edital e seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes. 
 
16.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor total do contrato. 
 
16.3. A Prefeitura reserva-se ao direito de revogar total ou parcialmente a 
presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, não 
cabendo aos licitantes o direito a indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
art. 59 da mesma Lei. 
 
16.4. A proposta da contratada, juntamente com a Nota de Empenho e as 
disposições deste edital, terão conjuntamente valor de contrato, gerando direitos e 
obrigações tanto para a contratada quanto para a contratante, conforme Art. 62 da Lei nº 
8.666/93.  
16.5. Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este  
Edital serão atendidos no horário de 14 h às 18h00min, no Departamento de Licitações e 

Contratos, situado na sede da Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL, localizada à Praça 

Theopompo de Almeida, 250, Centro, Cidade de PEDRA AZUL-MG, ou através do telefone 

(38) 3751 1047.  
16.6. Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pelo(a) Pregoeira(a), de 

acordo com o que reza a Lei 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas 

alterações.  
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16.7. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é 

competente, por disposição legal, excluído qualquer outro, o Foro da Comarca de PEDRA 

AZUL.  
16.8. Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste edital no sítio 

oficial da Prefeitura na Internet: www.pedraazul.mg.gov.br. 

 
16.9. Olicitante  ficará  obrigado  a  manter,  durante  toda  a execução do 
contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.  
16.10 . O licitante fica obrigado a atender a todas as exigências do gestor do 

contrato referente ao cumprimento da legislação brasileira vigente.  
16.11 São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste 
Edital, os anexos, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 
 
a) ANEXO I - Termo de Referência.  
b) ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento  
c) ANEXO III - Modelo de Declaração dando Ciência de que Cumpre Plenamente os 
Requisitos de Habilitação  
d) ANEXO IV - Modelo de Proposta de Preços  
e) ANEXO V - Modelo de Declaração de idoneidade  
f) ANEXO VI - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo  
g) ANEXO VII - Modelo de Declaração de que não emprega menor de dezoito anos  
h) ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Superveniência 
i) ANEXO IX – Minuta de Contrato de Prestações de Serviços. 
 

 
Cidade de PEDRA AZUL-MG, 25 de julho de 2017. 

 
 
 
 
 

DEISIANE GREISSE SILVA BATISTA  
Pregoeira 
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ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017 
 
 

ITEM E S P E C I F I C A Ç Ã O VALOR 
MENSAL 
ORÇADO 
MEDIO 
(2 VEICULOS) 

VALOR 
TOTAL 
ORÇADO 
MÉDIO PARA 
5 MESES 

01 Locação de 02 (dois) Caminhões em bom estado de 
conservação e legislação pertinente com 
coletor/compactador de resíduos sólidos urbanos, 
(coletor/compactador), potência mínima de 170 CV, 
para manutenção dos serviços de Limpeza Pública 
Urbana do Município de PEDRA AZUL. 
Especificações do coletor/compactador de resíduos 
sólidos urbanos: 
Capacidade volumétrica de igual ou maior a 15 m³ de 
lixo compactado de carga; Compartimento de carga 
traseiro com no mínimo de capacidade volumétrica 
de 2,00 m³ de lixo solto; Tampa traseira com no 
mínimo 75° de abertura; Capacidade mínima de carga 
de 8.000 kgs de lixo compactados por viagens. 
ANO DE FABRICAÇÃO MÁXIMO ACEITÁVEL DOS VEÍCULOS: 10 
ANOS 

33.133,33 165.666,65 

 

 O veículo deverá estar plenamente adequado à Locação, pelo que será 
periodicamente vistoriado por equipe técnica da Prefeitura Municipal de PEDRA 
AZUL.  

 A inadequação do veículo implicará na possível rescisão do contrato caso a 
CONTRATADA não tome as devidas providências. 

  
 A manutenção mecânica corretiva e preventiva do veículo será providenciada pela 

CONTRATADA, através de oficinas de rede autorizada sem ônus para a 
CONTRATANTE.  

 
 As despesas de combustível, motorista e conservação (limpeza) será por conta da 

CONTRATADA. 
  

 As despesas de qualquer manutenção, como lubrificação, pneus, reparos, 
substituição de peças, seguros etc, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

  
 Fica a cargo de a CONTRATADA providenciar motorista devidamente habilitado para 

conduzir o veículo. 
  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL 

 CNPJ – 18.414.565/0001-80  
CEP.39.970-000 -  ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 A contratada deverá manter os veículos conforme determinação do código 
Brasileiro de Trânsito. 

  
 A CONTRATADA deverá plotar os veículos, de forma que não interfira em suas 

características, com referência na prestação de serviços ao Município de PEDRA 
AZUL.  

 A contratada deverá manter os veículos conforme a legislação vigente, referente à 
utilização e à obrigatoriedade do uso dos equipamentos de segurança e condições 
do veículo; 
 

COLETOR 1 

ROTA SEMANAL  MÉDIA EM KM 
MENSAL 

CRITÉRIOS DE 
MEDIÇÃO 

 SEGUNDA A SABADO 
07h00min- NOVO PROGRESSO 
07h20min- BIQUINHA 
07h40min- CONCEICAO 
08h00min- CRUZEIRO 
09h00min - AVENIDAS SANTA CATARINA E 
WALACE PAMPOLINI 
15h00min- AVENIDAS INHAUMAS E JESULINO 
RODRIGUES 
15h40min- AVENIDA SETE DE SETEMBRO 
16h00min-PAINEIRAS 
16h30min- ALTO PAINEIRAS 
17h00min- TIMBIRAS 
17h20min- AVENIDA JUSTINO RUAS E 
BIQUINHA 
17h30min- AVENIDA COLATINO ANTUNES 
18h00min- CENTRO 
18h20min- AVENIDAS DR.ANTHERO RUAS, 
SANTA CATARINA E WALACE PAMPOLINI. 

1.700 

ATRAVÉS DE 
PLANILHA DA ROTA 
PERCORRIDA 
FISCALIZADA PELA 
SECRETÁRIA 
COMPETENTE 
 

 

COLETOR 2 
ROTA SEMANAL  MÉDIA EM KM 

MENSAL 
CRITÉRIOS DE 
MEDIÇÃO 

 SEGUNDA,QUARTA E SEXTA 
07h00min – BELVEDERE 
07h20min - NOVO BELVEDERE 
08h00min - FUNCIONÁRIOS 
08h20min - INCONFIDENTES 
08h40min - PANTANAL, PLATAFORMA E RAQUEL. 
09h00min - SOMBRA DA TARDE 
09h30min - GETÚLIO VARGAS 
11h00min - NOVA CIDADE 

 TERÇA E SEXTA FEIRA 
14h00min - IPÊ AMARELO E G LIMA 

 SÁBADO 
16h00min – SACOLÃO 

 TERÇA, QUINTA E SÁBADO. 
07h00min - RECANTO DO VALE 
08h00min - AV ZEZINHO FIGUEIREDO 
08h40min - PEDRO SEM 
09h30min - PLANALTO 
10h30min - BELA VISTA 

2.500 

ATRAVÉS DE 
PLANILHA DA ROTA 
PERCORRIDA 
FISCALIZADA PELA 
SECRETÁRIA 
COMPETENTE 
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11h00min - BONFIM E MOCÓ 
11h30min - MATADOURO 

 QUARTA FEIRA  
14h00min - JIÇARAS E ARAÇAJI 

 

 
 
2 – DOS PREÇOS E COTAÇÕES 

 
Após estimativa de preços, com fundamento dos preços já praticados no mercado de 
locações, conforme cotações deste Município, o valor máximo estimado admissível da 
presente contratação é de R$ 165.666,65(Cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e 
sessenta e seis e sessenta e cinco centavos) para um período de 5 meses. 
  
Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que direta ou indiretamente incidam 
sobre a execução do objeto, incluindo combustíveis, motorista, e conservação do veiculo 
(limpeza) que serão por conta da contratada. 
 

 

 

 

Silvana Maria Araújo Mendes  
Prefeita Municipal 
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ANEXO II- PREGÃO Nº. 048/2017  
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
Local e data, xxxxx 

 
A  
Pregoeira da Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL  
PEDRA AZUL (MG)  
Senhora Pregoeira, 

 
A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ nº  
_______________________ com endereço na Av./Rua  
_____________________________, telefone (____)___________ designa o Sr.(a)  
________________________________________, portador(a) da carteira de identidade nº 

______________________, expedida pela SSP do Estado de  
___________________ e portador(a) do Cadastro de Pessoa Física (CPF) nº  
___________________, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão 

048/2017, podendo o mesmo formular lances verbais à propostaescrita apresentada, 

quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e 

apresentar impugnação a recursos, bem como assinar atas, inclusive o Contrato de 

Prestação de Serviços, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todos os atos 

decorrentes e inerentes à referida licitação. 
 
 
  
Atenciosamente,  
_________________________________________  
Identificação e assinatura do outorgante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL 

 CNPJ – 18.414.565/0001-80  
CEP.39.970-000 -  ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 
 

ANEXO – III 
PREGÃO 048/2017 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação) 
 
A  
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL  
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. Nº 048/2017. 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 
Declaramos, em atendimento ao previsto no item 8 do edital de pregão N°048/2017, que 
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente 
certame. 
 
 
 
 
 
 
Local e data 
___________________________________  
Assinatura e carimbo 

(representante legal) 
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ANEXO IV  

PREGÃO Nº. 048/2017 
 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 
A Empresa __________________________________, CNPJ nº________________, 
estabelecida na (endereço), 
__________________________________________________vem apresentar proposta de 
preços para os fins de participação do Pregão Presencial nº 048/2017, que tem como objeto 
Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de 02 (dois)veículos 
equipados com compactadores de lixo , conforme termo de referência do presente edital 
de licitação, da seguinte forma: 

 
MODELO DE PROPOSTA 
 

ITEM E S P E C I F I C A Ç Ã O VALOR 
MENSAL 
(2 VEICULOS) 

VALOR 
TOTAL PARA 
5MESES  

01 Locação de 02 (dois) Caminhões em bom estado de 
conservação e legislação pertinente com 
coletor/compactador de resíduos sólidos urbanos, 
(coletor/compactador), potência mínima de 170 CV, 
para manutenção dos serviços de Limpeza Pública 
Urbana do Município de PEDRA AZUL. 
Especificações do coletor/compactador de resíduos 
sólidos urbanos: 
Capacidade volumétrica de igual ou maior a 15 m³ de 
lixo compactado de carga; Compartimento de carga 
traseiro com no mínimo de capacidade volumétrica 
de 2,00 m³ de lixo solto; Tampa traseira com no 
mínimo 75° de abertura; Capacidade mínima de carga 
de 8.000 kgs de lixo compactados por viagens. 
ANO DE FABRICAÇÃO MÁXIMO ACEITÁVEL DOS VEÍCULOS: 10 
ANOS. 

  

 
Valor total da proposta por extenso:  
 
Validade da proposta: ___________________ 
 

Local e data:  

 

Assinatura e carimbo 
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PREGÃO Nº. 048/2017 - ANEXO – V 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
 
A empresa ________________________, inscrita no CNPJ 

nº___________________________, declara sob as penas da lei, que é pessoa jurídica de 

idoneidade moral ilibada perante a sociedade e órgãos públicos representativos dos poderes 

competentes, nada havendo que desabone sua conduta. 

 
 
 
 
 
Cidade de PEDRA AZUL,Data 
 
 
Assinatura do declarante 
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(Usar papel timbrado da empresa) 

 

 

PREGÃO Nº. 048/2017 - ANEXO – VI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA  
(Papel timbrado da empresa) 
 
 
 
A empresa ________________________________, CNPJ nº _______________________, 

sediada _____________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente 

data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório PREGÃO 

PRESENCIAL nº 048/2017 da Prefeitura Municipal de PEDRA AZUL, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

 

Local e data, 
 
 
(assinatura do representante legal da empresa) 
 
 
 
 
 

 
(usar papel timbrado da empresa)  
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(usar papel timbrado da empresa) 

 

 

PREGÃO Nº. 048/2017 - ANEXO - VII 
 

 
Pregão Presencial nº 048/2017 
 
 

 

_________________________________, inscrito no CNPJ nº ___________________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). ____________________________, 

portador 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. 
 
 
 
 
 
Local e data 
 
 

 
Assinatura do representante Legal da empresa 
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(usar papel timbrado da empresa) 

 

 

PREGÃO Nº. 048/2017 - ANEXO - VIII 

 
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

 
 
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, a inexistência de fatos supervenientes que obstaculizem a 

habilitação no presente certame da empresa  
___________________________________________________, CNPJ nº  
_____________________, com endereço na Avenida / Rua  
_______________________________ (endereço completo). 
 
 
 
 
 
 
 
PEDRA AZUL /MG, ____ de ______________ de 2017. 
 
 
 
.  
_____________________________________  
Assinatura do responsável CPF nº ______________ 
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MINUTA DO CONTRATO Nº ___/2017. 

 
CONTRATO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO QUE FAZ 
ENTRESI  O  MUNICIPIO  DE  PEDRA AZUL,  COMO CONTRATANTE, E A
 EMPRESA ______________________ COMO CONTRATADA. 
 
 
1. PREAMBULO: 
 
1.1 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL, Estado de MINAS GERAIS, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° ----------------------- com sede na -----------------------
---, Centro, PEDRA AZUL- MG, neste ato representado pelo seu Gestor Municipal, Senhora ---
------------------, brasileira, casado, CPF nº -------------------, e RG nº ----------------------, residente 
e domiciliado na Rua ------------------------------------, residente e domiciliado nesta cidade; 
 
1.2 –CONTRATADA:  Empresa  ___________________________,  
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ______________________-, 
estabelecida na ___________________________, nº _________, ________, __________ -  
___, neste ato representado por seu sócio proprietário, a 
___________________________________,______________, _________, 
_________________, 
_________________,portador  da  CI/RG  nº  _______________-  /_____  e  do  CPF  nº  
_________________, residente e domiciliado em 
__________________________________________________________________________; 
 
1.3 – LOCAL: Lavrado e assinado na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL, sita à -
---------------, Centro, PEDRA AZUL - MG. 
 
1.4 – DO FUNDAMENTO: Fundamenta-se o presente Termo de Contrato na Lei Federal nº 
8.666 de 21/06/93, e Lei 10.520/2002 e no PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017, conforme as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
1.1 – LOCAÇÃO DE _______________________________________, 
CONFORME PROPOSTA APRESENTADA NO ANEXO I. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES: 
 
2.1 - O CONTRATANTE se obriga a: 
 
a) Efetuar o pagamento à CONTRATADA mediante apresentação das notas fiscais, 
devidamente atestada por servidor designado ou comissão designada, acompanhada 
indispensavelmente das certidões de regularidade com a seguridade social (CND) e tempo 
de garantia (FGTS) sob pena do não pagamento. 
b) Promover o acompanhamento e a fiscalizaçãoda Prestação de 
serviços, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas; 
c) Comunicar à contratadaqualquer  anormalidade  no objeto do contrato, podendo 
recusar o recebimento, caso não esteja de acordo.  
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Com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
 
d) Notificarpreviamente  à  CONTRATADA,  quando  da 
Aplicação de penalidades. 
 
 
2.2 - A CONTRATADA se obriga a: 
 
a) Executar os serviços e demais disposições discriminadas neste Instrumento;  
b) Arcar com as despesas de fornecimento de combustíveis, lubrificantes e filtros, 
manutenção e substituição de peças, pneus, reparos, IPVA, taxas de licenciamento, seguro 
obrigatório, reparação de danos causados a terceiros, encargos sociais e outros que 
porventura venham a surgir, durante a vigência deste contrato; 
 
c) Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e 
criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus 
empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou 
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros; 
 
d) Atender as demais condições descritas no Termo de Referência  
- Anexo I do Edital de Pregão nº 048/2017; 
 
e) Responder e responsabilizar-se, única e exclusivamente, por qualquer eventual 
acidente, e suas consequências, que o paciente venha a sofrer em função dos serviços 
prestados, sem qualquer ônus para o contratante; 
 
f) O veículo deve estar abastecido, com os pneus calibrados e em perfeito estado, com os 
itens básicos de segurança, com freios e direção revisados periodicamente, vistoria com data 
vigente, e em condições higiênicas adequadas para prestar os serviços ; 
 
g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 
 
h) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas 
condições; 
 
i) Preparar e encaminhar ao Gestor solicitações ou reclamações de servidores ou outras 
informações necessárias à execução dos fornecimentos objeto deste contrato;  
j) Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas com a execução do contrato, tais 
como: graxas, substituição de peças, manutenção, seguros, tributos incidentes e todos os 
demais encargos e custos diretos e indiretos necessários à execução integral do objeto deste 
instrumento; 
 
k) Executar os serviços com: agilidade, lealdade, legalidade, ordem, probidade, 
responsabilidade e qualidade; 
 
l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia 
anuência do CONTRATANTE. 
m) Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, 
trabalhistas, previdenciárias, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que 
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forem devidas, ficando o Município de Pedra Azul-MG isento de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO: 
 
3.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados 

mensamente, o valor de R$ __________, acompanhando com a Planilha de Fiscalização da 

Secretaria Municipal de Obras de Serviços Urbanos, e de conformidade com a proposta 

apresentada, a partir da apresentação da Nota Fiscal, discriminando os serviços executados, 

devidamente atestados pelo CONTRATANTE. 
 
3.2 – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, até o 
10º (décimo) dia do mês subsequente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA: 
 
4.1 - R$ __________________ (________________) o valor do presente 
Contrato. 
6.1-  A  referida  despesa  será  empenhada  na  seguinte  dotação 
orçamentária: 
___________________________________________________________________________
___ 
___________________________________________________________________________
___  
________________________________________________, do vigente orçamento. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
5.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2017 a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo de acordo com o Art. 57, da Lei nº 
8666/93, alterada pelas Leis nº 8883/94 e 9648/98. 
 
CLÁUSULA SEXTA – ALTERAÇÃO: 
 
6.1 - Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados 
no parágrafo 6º e 8º do Artigo 65, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO: 
 
7.1 - A rescisão contratual poderá ser: 
 
7.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da contratante, nos casos enumerados a 
seguir: 
 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
c) A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a contratante 
a comprovar a falta de interesse da contratada; 
 
d) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL 

 CNPJ – 18.414.565/0001-80  
CEP.39.970-000 -  ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 
e) A dissolução da sociedade; 
 
f) Razões de interesse público, de alta relevânciae  amplo conhecimento, 
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa, à que está 
subordinada a contratante, e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 
 
7.1.2 - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja 
conveniência da contratante. 
 
7.1.2.1 - Em caso de rescisão enumerada abaixo, sem que haja culpa da contratada, será esta 
ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido: 
 
a) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a 
contratante, e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
 
b) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS: 

 
8.1 - É assegurada ao CONTRATANTE a faculdade de exigir, a qualquer tempo, da 
CONTRATADA, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os 
encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA – FORO: 
 
9.1 - Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de PEDRA AZUL, Estado de MINAS GERAIS, 
para dirimir as questões derivadas deste Contrato, excluído qualquer outro. 
 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato, lavrado 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 
 
Município de PEDRA AZUL, Estado de MINAS GERAIS, aos ___ dias do mês de ________ de 
2017. 
 
Contratante: ________________________ 
  
 Gestor Municipal 

Contratada: ______________________ 

 CNPJ Nº _______________ 

Testemunhas:  

1)  _____________________________ 2)  ____________________________ 
Nome: Nome: 
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CPF: CPF: 
 
 
 
 (papel timbrado da empresa) 
 

 

(usar papel timbrado da empresa) 
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ANEXO - X 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa  
____________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), 
CNPJ nº ________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e posteriores alterações cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência no procedimento licitatório do Pregão Presencial 
nº 048/2017, realizado pelo Município de PEDRA AZUL/MG. 
 

 

Atenciosamente, 
 
____________________________________________________  
(Assinatura do representante legal) Nome:  
RG nº: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


