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DIVISÃO DE LICITAÇÕES 
PREÂMBULO 
EDITAL DE PREGÃO N° 120/054-2020 
PROCESSO N° 120/054-2020 
DATA DA REALIZAÇÃO: 22 de setembro de 2020. 
HORÁRIO: 08:00:00. 
 
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS – 
Sala do Setor de Licitações. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS, torna 
público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 120/054-2020, do tipo Menor Preço Global, objetivando a 
Aquisição e implantação de sinalização semafórica na Av.  Beira Rio X  Av. 
do Pedágio  e Av. Domingos Português x Rua Jovelino Pinheiro da Cruz na 
sede deste município, que será regido pelo decreto municipal 024/2007 e pela 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pela Lei Complementar nº 027 de 
16 de dezembro de 2009, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores e as disposições da Lei Complementar nº. 123/06 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
 

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

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 
recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento 
dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 

A sessão de processamento do pregão será realizada após o 
credenciamento que será na sala de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO PARDO DE MINAS-MG, sito a RUA TACITO DE FREITAS 
COSTA, 846, CIDADE ALTA, telefone, (38) 3824-1356, iniciando-se no dia 
22 de setembro de 2020, às 08:00:00 horas e será conduzido pelo Pregoeiro 
com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do processo em epígrafe. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas 
Estado de Minas Gerais 
Administração 2017/2020 

 
  

I - DO OBJETO: 
1.1 - A presente licitação tem por objeto Aquisição e implantação de sinalização 
semafórica na Av.  Beira Rio X  Av. do Pedágio  e Av. Domingos Português 
X Rua Jovelino Pinheiro da Cruz na sede deste município, conforme descrição 
do Anexo I – Relação de Materiais deste Edital e Minuta de Contrato (Anexo II). 
 
II - DA PARTICIPAÇÃO: 
2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento 
constantes deste Edital. 
 
2.2. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que 
seja sua forma de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem 
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo 
Município de Rio Pardo de Minas. 
 
2.3. A Contratada deverá cumprir com a cota de aprendiz a que está obrigada 
(artigo 429 e seguintes da CLT). 
 
III – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO. 
3.1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis respectivamente, contendo 
em sua parte externa, além do nome da proponente e todos os dados que identifique a 
empresa, os seguintes dizeres: 
 
Envelope nº 1 – Proposta 
Pregão nº 120/054-2020 
 
Envelope nº 2 – Habilitação 
Pregão nº 120/054-2020 
 
3.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público 
autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 
membro da Equipe de Apoio. 
 
IV - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
4.1 - A Proposta deverá ser datilografada, impressa ou preenchida a mão, em letra de 
forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, 
datada e assinada pelo representante legal da licitante. 

 
4.1.1 – Será aceita a proposta comercial em impresso próprio da empresa licitante. 
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4.2 - Deverá estar consignado na proposta: 
 
4.2.1 - a razão social e o CNPJ do Proponente, endereço, e-mail (se houver), 
telefone/fax e data; 
 
4.2.2 - indicação dos preços unitários e totais para cada item e preço global em 
algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as 
despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como 
todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da 
presente licitação. 

 
4.3 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
 
4.4 - A apresentação da Proposta será considerada como evidência de que o licitante 
examinou completamente o Edital, que obteve do Município de Rio Pardo de Minas 
informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso e que o seu texto lhe permitiu 
prepará-la de maneira completa. 
 
 
V – DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 – CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 
 
5.1.1 - PESSOA JURÍDICA. 
5.1.1.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
5.1.1.2 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social 
ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura; 
5.1.1.3 – Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular 
com firma reconhecida do qual contem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados no item 5.1.1.2, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
 
5.2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação. 
 
5.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
5.4 - Na hipótese da licitante não apresentar Representante (Legal ou Procurador) ou 
esse não se credenciar, a Licitante ficará impedida de participar da fase de lances 
verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo 
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 de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na 

proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
 
5.5 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar no momento do 
credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno ou Certidão Emitida pela Junta Comercial. 
 
VI - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
6.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme anexo 
III), ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. 
 
VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO” 
 
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os 
documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a: 

 Contrato social em vigor e sua última alteração 
 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
 Prova de Regularidade FGTS. 
 CND secretaria da Receita Federal inclui CND Certidão da Dívida Ativa da 

União. 
 Certidão negativa de Débitos Estaduais, 
 Certidão Negativa de Falência e concordata expedida pelo Cartório Distribuidor 

competente da Comarca, sede da licitante. 
 Certidão negativa de Débitos Municipais, expedida pela Fazenda do Município 

no qual é situada a licitante. 
 Certidão de negativa de Débitos Trabalhistas. 
 Comprovação de aptidão e idoneidade da licitante, que deverá ser apresentada através 

de certidão, ou atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando o fornecimento satisfatório de serviços semelhantes às licitadas. 
 

 Declaração expressa fornecida pelo representante legal da licitante, ou por 
quem detenha poderes para tanto, devidamente assinada, da inexistência de 
circunstância ou fato superveniente que a impeça de participar do processo 
licitatório. 

 Declaração expressa, devidamente assinada do representante legal da licitante, 
ou procurador, por instrumento público ou particular, de que conhece e está de 
acordo com todos os termos e condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
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 7.1.1. DECLARAÇÃO de possuir instalações, aparelhamento técnico e pessoal 

devidamente treinado, adequados e disponíveis para a realização dos serviços objeto 
desta licitação. 
 
7.1.2. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado que comprove ter a licitante desempenhado serviços iguais, similares ou 
superiores ao objeto da presente licitação, com nome legível do emitente, em papel 
timbrado, ou em papel sem timbre com carimbo do CNPJ, demonstrando, no mínimo:  
 
a.1. Atestado de implantação da solução ofertada atendendo, pelo menos, aos seguintes 
serviços ou equivalentes: 
 Fornecimento e instalação de coluna com braço projetado; 
 Fornecimento e implantação de Grupo focal tipo I 200X200X200 MM e I 3x200 MM 
a LED; 
Instalação dos equipamentos semafóricos veicular para cruzamento – serviço aéreo; 
b) Comprovação de que o controlador eletrônico ofertado pela licitante possua proteção 
contra indução eletromagnética, descargas elétricas, interferências, sobrecorrentes, 
correntes de fuga, choques elétricos e sobretensões, conforme a norma EN 50.293: 
Entrada de alimentação CA;  
 ENSAIO DE TRANSIENTE ELÉTRICO RÁPIDO – segundo norma IEC 61000-4-4, 
com 1 (um) kV de pico e critério de desempenho nível B ou superior;  
 ENSAIO DE SURTO DE ONDA COMBINADA – segundo IEC 61000-4-5, com 2 
(dois) kV de pico entre linha e terra e 1 (um) kV entre linhas, com critério de 
desempenho nível B ou superior.  
c) Comprovação de que o sistema de comunicação por infraestrutura de telefonia celular 
(GPRS/3G/4G) dos controladores de tráfego está devidamente homologado, através da 
apresentação do certificado de homologação, expedido pela Agência Nacional de 
Telecomunicações – ANATEL;  
d) Registro ou inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
– CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU do domicílio ou sede da 
proponente e visto junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas 
Gerais- CREA/MG ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em conformidade 
com o disposto no art.69 da Lei n.º 5.194 e resolução n.º 413 do CONFEA;  
e) Declaração emitida pelo Município de Rio Pardo de Minas, que comprova a Visita 
Técnica, conforme modelo apresentado anexo IX;  
f) Declaração emitida pela Licitante, que dispensou a realização da Visita Técnica, 
conforme modelo apresentado anexo X. 
 
7.1.3. As licitantes poderão fazer visita no local para conhecimento, onde serão 
executados os serviços, a fim de se inteirarem das particularidades respectivas, verificar 
as condições atuais, não podendo, após, invocar desconhecimento como elemento 
impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do contrato, e 
nem reivindicações posteriores, sob quaisquer alegações. 
7.1.4. A visita de que trata o item 7.1.3, será facultativa e realizada no período de 18 e 
21 de setembro de 2020, no horário compreendido entre 07:00 horas às 12:00 horas, 
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 pelo responsável técnico da empresa (RT) engenheiro e/ou arquiteto, com vínculo 

comprovado conforme o subitem 7.1.4, saindo da sede da Prefeitura Municipal de Rio 
Pardo de Minas localizada na Rua Tácito de Freitas Costa, 846 Bairro Cidade Alta. 
Quaisquer dúvidas entrar em contato com o Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Rio Pardo de Minas/MG, pelo telefone (038) 3824-1356 ou no endereço 
Rua Tácito de Freitas Costa, nº 846, Bairro Cidade Alta, no horário das 008:00 às 12:00 
horas. 
7.1.5. Para realizar a visita técnica, a licitante interessada terá que apresentar 
credenciamento do responsável técnico ou certidão de registro de pessoa jurídica 
expedida pelo CREA ou CAU, carteira profissional e procuração, a apresentar-se no 
período e horários conforme item anterior, sob pena de se ver impedido de participar do 
certame. 
7.1.6. Nenhum responsável técnico poderá representar mais de uma licitante. 
 
7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
7.2.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 
7.2.2 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo apresentar 
toda documentação exigida, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob as penas da 
lei, nos termos dos artigos 42 e 43, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 123/06. 
 
VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
8.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento 
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame. 
8.2 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III, 
ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de 
habilitação. 
 
8.3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
8.3.1 – Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
8.3.2 – Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 
licitantes; 
8.3.3 - que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no Edital 
8.3.4 - Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
 
8.4 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções 
no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
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 8.5 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 
 
8.6 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
8.6.1 – Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores 
àquela; 
8.6.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 
(três). 
8.6.3 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
 
8.6.3.1 – No caso em que haja participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06, será assegurada, como 
critério de desempate, preferência de contratação. Configurarão por empate as situações 
em que os valores das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
 
8.6.3.2 – No caso de empate entre microempresas e empresas de pequeno porte, serão 
adotados os seguintes procedimentos: 
 
8.6.3.3 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
8.6.3.4 – No caso de apresentação de propostas comerciais com o mesmo valor, será 
realizado sorteio para que se identifique qual das microempresas ou empresas de 
pequeno porte poderá, primeiramente, apresentar melhor oferta; 
 
8.6.3.5 – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do subitem acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem no regime estabelecido no art. 44 da Lei Complementar nº. 123/2006, para, 
na ordem classificatória, exercerem o mesmo direito; 
 
8.6.3.6 – Na hipótese de não se viabilizar a contratação, segundo os procedimentos 
acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 
 
8.7 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 
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 8.8 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de 

lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances. 
 
8.9 - Os lances deverão ser formulados por item ou lote quando for o caso, em valores 
distintos e decrescentes, inferior à proposta de menor preço, observada a redução 
mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do pregão, aplicável inclusive em 
relação ao primeiro. 
 
8.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
 
8.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço. 
 
8.12 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
 
8.13 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 
 
8.14 - Considerada aceitável a oferta de Menor Preço Global, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
 
8.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 
8.15.1 - substituição e apresentação de documentos, ou 
8.15.2 - verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 
8.16 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
8.16.1 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, 
a licitante será inabilitada. 
 
8.17 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 7.1, o 
Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS-MG. 
 
8.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 
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 8.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com 
o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 
IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO. 
9.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 
 
9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente informado à autoridade competente. 
 
9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
 
9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.6 - A adjudicação será feita dos itens ou lotes do objeto. 
 
X - DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO. 
10.1 - A prestação de serviços ora licitado será imediatamente logo após a 
autorização da Prefeitura, que expedirá Ordem de serviços, devidamente assinada por 
funcionário responsável. 
 
10.2 - Recebida a Ordem de Serviço a proponente vencedora e contratada comparecer 
imediatamente ao local solicitado para proceder a prestação do serviço que tenha a 
mesma saído vencedora, devendo o mesmo ocorrer na sede do Município licitante. 
 
XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
11.1 – Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações 
da CONTRATADA: 
11.1.1 – A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços nos locais indicados, nas 
datas marcadas pela CONTRATANTE, obedecendo todas as cláusulas e condições 
pactuadas neste contrato. 
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 11.1.2 – Fornecer todos os serviços nas condições estabelecidas no Edital e na sua 

Proposta Financeira. 
11.1.3 – Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos decorrentes no CONTRATO 
a ser firmado, bem como arcar com os encargos trabalhistas, securitários e outros de 
qualquer natureza, relativos à mão de obra utilizada na execução do objeto licitado; 
11.1.4 – A CONTRATADA, será responsável por todo e qualquer dano e/ou prejuízo 
que, eventualmente, venha a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência da 
execução dos serviços, objeto deste contrato; 
11.1.5 – Permitirá que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize a execução 
dos serviços; 
11.1.6 – Todo o pessoal que for utilizado na execução dos serviços, objeto deste 
contrato, será diretamente vinculado e subordinado a CONTRATADA, não tendo com a 
CONTRATANTE nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento; 
11.1.7 – Arcar com todas as despesas decorrentes com o transporte, alimentação, 
vestuários padronizados e aprovados pela Contratante. 
11.2 – Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações 
da CONTRATANTE: 
 
11.2.1 – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA; 
 
11.2.2 – Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato; 
 
11.2.3 – Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
 
11.2.4 – Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 
 
XII - DA FORMA DE PAGAMENTO 
12.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação do serviço, 
mediante apresentação da nota fiscal, carimbado e assinado pelo servidor designado pelas 
Secretarias da Prefeitura Municipal. 
 
12.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada, e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua 
apresentação válida. 
 
XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÀRIA 
As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta das Dotações 
Orçamentárias abaixo relacionadas: 

Dotação Ficha 
11.01.04.15.451.29.3069.44905100 915 
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XIV - DA CONTRATAÇÃO 
14.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Instrumento 
de Contrato e emissão da ordem de Fornecimento. 
 
14.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 
débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, 
o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis 
de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
14.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar a sua 
situação de regularidade de que trata o subitem 14.1.1 deste item XIV, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena 
de a contratação não se realizar. 
 
14.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE 
MINAS-MG, junto à Divisão de Licitações e Contratos para assinatura do contrato, 
quando deverá apresentar número de conta bancária jurídica, preferencialmente 
do Banco do Brasil, para evitar despesas com TED (Transferência Eletrônica 
Disponível). 
 
14.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não apresentar a situação regular de que trata o subitem 14.1.1, ou se recusar a assinar o 
contrato, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim 
sucessivamente. 
 
XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
15.1- Pela inexecução total parcial do contrato, a Administração poderá, garantida 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 
15.1.1- advertência por escrito; 
15.1.2 – em caso de descumprimento total da obrigação assumida, poderá ser aplicada 
multa de até 30% do valor do contrato; 
15.1.3 - suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o 
licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art.7° da 
Lei n.º 10.520/02; 
15.1.4 - rescisão do termo de contrato; 
15.1.5 - Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% 
(dez)por cento sobre o valor estimado da contratação; 
15.1.6 - Manter comportamento inadequado durante o Pregão: afastamento do certame e 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) 
anos; 
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 15.1.7 - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do 

direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05(cinco) anos e multa 
de 10% (dez) por cento sobre o valor estimado da contratação. 
 
15.2 -Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei de Licitações, a 
contratada que: 
15.2.1 - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos 
15.2.2 - Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetos da licitação 
15.2.3 - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em 
virtude de atos ilícitos praticados 
 
15.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 
16.1.1 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93, sobre o valor inicial contratado. 
 16.1.2 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, 
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de 
indenizar conforme previsto no art. 49 da Lei nº 8.666/93. 
16.1.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública por parte de cada participante. 
16.2 - O resultado do presente certame será divulgado no pela Prefeitura Municipal de 
Rio Pardo de Minas/MG. 
16.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
ficarão à disposição para retirada na sede da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de 
Minas/MG, situada à Rua Tácito de Freitas Costa, 846 – Cidade Alta, após a celebração 
do contrato. 
16.4 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 
do Pregão. 
16.4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo 
de 1 dia útil. 
16.4.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
16.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
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 16.6 - Integram o presente Edital: 

Anexo I – Planilha de Especificações  
Anexo II – Minuta de Contrato 
Anexo III – Modelo de declaração de pleno atendimento ao edital; 
Anexo IV – Modelo de Credenciamento; 
Anexo V -  Minuta de declaração de inexistência de fatos supervenientes;  
Anexo VI- Modelo Declaração de acordo com o edital e anexos. 
Anexo VII – Modelo declaração de enquadramento ME, EPP ou MEI e 
Anexo VIII – Estimativa de gastos em horas para manutenção corretiva com troca de 
peças; 
Anexo IX – Modelo declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e 
pessoal. 
 
16.7 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da Contratante. 
16.8 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à Comissão de 
Licitação através do fax n.º  (38) 3824-135 . 
 

RIO PARDO DE MINAS, 08 de setembro de 2020. 
 
 

__________________________________ 
Deolino José dos Santos - Pregoeiro 

 
 

De Acordo: 
 
 

________________________________ 
Maílson Santana Mesquita 

OAB/MG 170.065 
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ANEXO II – Pregão 120/054-2020 – MINUTA DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
 

O Município de RIO PARDO DE MINAS, Estado de Minas Gerais,  
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n. 24.212.862/0001-46, com endereço 
à Rua Tácito de Freitas Costa, 846  – Cidade Alta, por seu representante legal abaixo 
assinado, a seguir denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro lado a empresa *** com 
sede em ***, à ***,  n. **, **, CEP: **, inscrita no CNPJ sob o n. ***, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por ***, CPF n. ***, pelo presente instrumento tem 
justo e contratado o seguinte: 
 

DO OBJETO 
    
1 - Cláusula Primeira 
Aquisição e implantação de sinalização semafórica na Av.  Beira Rio X  Av. do 
Pedágio  e Av. Domingos Português X Rua Jovelino Pinheiro da Cruz na sede deste 
município, conforme descrito no Anexo I (planilha de especificações), do Processo nº 
120/2020- Pregão Nº 054/2020. 
 
2 – Cláusula Segunda 
Para efeitos obrigacionais, a Licitação Processo nº 120/2020– Pregão  nº 054/2020, juntamente 
com os documentos nele contidos, integram o presente contrato, valendo seus termos e 
condições em tudo quanto com ele não conflitarem. 
 

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3 – Cláusula Terceira 
Pelos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de 
R$*** (***),  conforme   a prestação dos serviços  mediante documento fiscal, referente à 
execução do objeto descrito no anexo I (planilha de especificações) do Processo Nº 120/2020 –  
Pregão nº 054/2020. 
 
4 – Cláusula Quarta 
O preço estabelecido na cláusula anterior não será reajustado, bem como não incidirá 
sobre a mesmo qualquer espécie de atualização monetária, salvo determinação legal em 
contrário. 
 
5 – Cláusula Quinta 
O pagamento dos serviços, objeto do presente contrato será efetuado de forma parcelada, 
conforme a prestação dos serviços, deduzidos os impostos e contribuições exigíveis por lei, 
conforme disponibilização dos recursos, mediante autorização do setor competente e 
apresentação da nota fiscal. 
 

DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
 
6 – Cláusula Sexta 
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 O presente Contrato terá duração até 31.12.2020, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, 

e poderá ser prorrogado mediante termos aditivos, nos termos da Lei Federal 8666/93.  
 
7 – Cláusula Sétima 
Considerar-se-á vencido, quando expirado este prazo ou, antes disso, desde que esgotados o 
total fornecimento do seu objeto. 
 
8 – Cláusula Oitava 
O presente Contrato  poderá ser prorrogado por igual período, se ainda não esgotados o 
total fornecimento do seu objeto, salvo manifestação das partes. 
 
9 – Cláusula Nona 
A prestação de serviços, objeto do presente contrato, dar-se-á junto as diversas 
Secretarias  deste município. 
 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 
10 – Cláusula Décima 
Para execução dos serviços o CONTRATADO deverá observar todas as normas e 
procedimentos instituídos pelo órgão responsáveis pela fiscalização e acompanhamento 
da administração pública e ainda o seguinte: 
I - promover a reestruturação das atividades desenvolvidas na unidade administrativa 
onde irá atuar; 
II - utilizar-se de metodologia e ferramentas modernas de última geração, devendo ser 
compatíveis com os equipamentos instalados na Prefeitura e deverão ser desenvolvidos 
em plataforma gráfica. 
III – Execução dos serviços na sede e órgãos vinculados à esta Administração. 
 
11 – Cláusula Décima Primeira 
O CONTRATADO se obriga, durante a execução do contrato, a manter sua situação de 
adimplente perante a administração pública, com a apresentação da documentação 
exigida para habilitação em licitações, constantes da Lei 8.666/93. 
É responsabilidade da CONTRATANTE: 
I – fornecer todos os documentos e dados necessários à realização dos trabalhos; 
II – manter os equipamentos e sistemas de informática utilizados em perfeito estado de 
conservação; 
III – não permitir a operação dos equipamentos e sistemas sob a responsabilidade do 
CONTRATADO por pessoas estranhas à execução dos serviços; 
IV – fornecer todo material necessário à execução dos serviços. 
  

DA FISCALIZAÇÃO 
12 – Cláusula Décima Segunda 
O MUNICÍPIO de Rio Pardo de Minas MG designará um representante que 
acompanhará e fiscalizará os serviços prestados pela CONTRATADA, podendo 
solicitar esclarecimentos e determinar o que for necessário à regularização das faltas ou 
irregularidades observadas. 
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 DAS PENALIDADES 

13 – Cláusula Décima Terceira 
Pela inexecução total ou parcial do contrato (ou substituto) a Administração poderá, 
garantida a defesa prévia, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista neste Pregão; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
14 – Cláusula Décima Quarta 
O proponente que se recusar a assinar a Nota de Empenho ou a receber a Ordem de 
Fornecimento nas condições estabelecidas, sujeitar-se-á à multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da autorização de fornecimento, independentemente da aplicação de outras 
sanções previstas em lei. 
 
15 – Cláusula Décima quinta 
Pelo atraso injustificado prestação dos serviços será aplicada multa de 0,5% (cinco 
décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da autorização de 
fornecimento, bem como a multa prevista no item acima. 
 
16 – Cláusula Décima Sexta 
As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas 
diretamente dos créditos que tiver em razão da presente licitação. 
 

DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
17 – Cláusula Décima - Sétima 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

Dotação Ficha 
11.01.04.15.451.29.3069.44905100 915 

 
DA RESCISÃO 

18 – Cláusula Décima – Oitava 
Este instrumento será rescindido na hipótese de infração pela CONTRATADA de 
qualquer das condições e cláusulas aqui estabelecidas, constituindo, igualmente, 
motivos para a sua unilateral rescisão, quaisquer das circunstâncias arroladas no Art. 78 
da Lei nº 8.666/93, quando pertinentes. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS 
19 – Cláusula Décima – Nona 
A CONTRATADA obriga-se a manter durante a execução do contrato, 
compativelmente com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação comprovadas na licitação que lhe corresponde, obrigações necessárias ao 
satisfatório e imediato atendimento às determinações do MUNICÍPIO. 
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20 – Cláusula - Vigésima 
O CONTRATADO reconhece a prerrogativa do CONTRATANTE em alterar 
unilateralmente este Contrato, para possibilitar a melhor adequação às finalidades do 
interesse público, nos precisos termos do art. 65, I da Lei 8.666/93. 
 
21 – Cláusula - Vigésima Primeira 
O presente instrumento foi lavrado em decorrência do Processo licitatório Pregão  nº 
120/054-2020, regendo-se pelas normas da Lei nº 8.666/93, aplicando subsidiariamente 
os dispositivos da mesma Lei, às quais também se sujeitam as partes que o celebram, 
elegendo-se o Foro da Comarca de RIO PARDO DE MINAS para as questões dele 
resultantes, ou de sua execução. 
E por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, com duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. 
 Rio Pardo de Minas MG - ____ de ________________ de 2020. 
 

___________________________________________ 
Município de Rio Pardo de Minas MG 
Marcus Vinicius de Almeida Ramos 

Prefeito Municipal 
 
 

Joaquim Fernandes Ribas 
Secretário Municipal de Governo e Administração 

 
 

_________________________________________ 
Empresa / Contratada 

Sócio:    
Testemunha      Testemunha 
CPF:         CPF: 
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL 120/054-2020 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO. 
 
 
A empresa __________________________________________________, 
cadastrada no CNPJ sob nº _________________________, com endereço à 
________________________________________________________ por 
intermédio do seu representante ou procurador declara ao Município de 
RIO PARDO DE MINAS que atende a todas as condições de habilitação 
no processo licitatório n° 120/2020, Edital de Pregão n° 054/2020 e se 
compromete a entregar os bens e/ou a prestar os serviços que lhe 
forem adjudicados conforme a descrição do Anexo I deste edital, 
desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido na 
elaboração da proposta, e, também declara, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
A licitante cumpre com a cota de aprendiz a que está obrigada (artigo 429 e 
seguintes da CLT). 
 
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual 
falsidade. 
 
 
 
Local e data: ______________, ______ de _________________ de 2020. 

 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do Representante legal 
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ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL 120/054-2020 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 A empresa _____________________________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________________, 
com sede à 
__________________________________________________________, 
neste ato representada pelo Sr. 
___________________________________________________, inscrito no 
CPF sob o nº ___________________________, detentor de amplos 
poderes para nomeação de representante que lhe faça as vezes para fins 
licitatórios, confere-os à _____________________________________, 
portador da cédula de identidade ______________________________, 
com o fim específico de representar a outorgante perante a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS-MG, no pregão presencial 
nº 120/054-2020, podendo assim retirar editais, propor seu 
credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e 
ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de 
serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem 
necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.  
 
Local e data : ______________, ______ de _________________ de 2020. 
 
 
 

____________________________________ 
Outorgante (reconhecer firma) 

 
 

_____________________________________ 
Outorgado 
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Processo nº 120 /2020 Pregão 054/2020 
 

ANEXO V 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES 

 
 

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA LICITAR 
 
 

A empresa ________________________________, com sede à 
___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
_____________________________, representada por ______________________, 
portador de  CPF nº ________________________, residente a  
____________________________, declara junto a Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas / MG, em cumprimento 
as exigências do Edital Pregão Presencial nº 120/054-2020– Aquisição e 
implantação de sinalização semafórica na Av.  Beira Rio X  Av. do Pedágio  
e Av. Domingos Português X Rua Jovelino Pinheiro da Cruz na sede deste 
município, que até a presente data não existe fato superveniente a sua habilitação e 
que não se encontra em situação de inadimplência ou impedida de licitar, nem é 
objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro de fornecedores 
de quaisquer órgãos da Administração Publica Municipal, Estadual ou Federal, 
direta ou indireta. 
 
 
Local e data: 

 ______________________, ____ de ________________ de ________. 

 
 

____________________________ 
Assinatura do responsável 
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ANEXO VI – PREGÃO PRESENCIAL  120/054-2020 

 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ACORDO COM EDITAL E 
ANEXOS 

 
 
 
A empresa ________________________________, com sede à 
___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
_____________________________, representada por 
______________________, portador de  CPF nº ________________________, 
residente a  ____________________________, declara junto a Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas / MG, 
em cumprimento as exigências do Edital Pregão Presencial nº 120/054-2020  
destinado a Aquisição e implantação de sinalização semafórica na Av.  Beira Rio 
X  Av. do Pedágio  e Av. Domingos Português X Rua Jovelino Pinheiro da Cruz, 
na sede deste município de que conhece e está de acordo com todos os termos e 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
 
 
Local e data: 

_______________, ____ de ________________ de ________. 

 
 

____________________________ 
Assinatura do responsável 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas 
Estado de Minas Gerais 
Administração 2017/2020 

 
 

ANEXO VII– DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA 
ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DE MPE 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 120/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2020 
 
 
.............................................................................................. 

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, sob as penas da 

Lei  tratar-se de MICROEMPRESA(ME), EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE(EPP), fazendo jus ao tratamento 

diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/2006 e 

suas alterações. 

 

________________________, ____ de _______________ de 2020 

 

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

Assinatura, qualificação e carimbo 

(representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas 
Estado de Minas Gerais 
Administração 2017/2020 

 
  

Processo nº 120/2020  Pregão Presencial nº 054/2020 
 

 
ANEXO VIII   

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, 

APARELHAMENTO E PESSOAL 
 
 
 
 
 
 
 
 A .............................. (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º ................, por 

intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) 

.........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º................................ 

e do C.P.F. n.º ............................................, DECLARA, sob as penas da Lei, que por 

ocasião da contratação, possuir instalações, aparelhamento técnico e pessoal 

devidamente treinado, adequados e disponíveis para a realização dos serviços objeto 

desta licitação.  

 

Local/Data: 

 

 
 
 

Representante legal da empresa 
RG ....................nº CPF nº................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas 
Estado de Minas Gerais 
Administração 2017/2020 

 
  

 
 

ANEXO IX – Processo nº. 120/2020 – Pregão Presencial nº. 054/2020. 
 

TERMO DE VISTORIA TÉCNICA 
 
 

 Tipo: Aquisição e implantação de sinalização semafórica na Av. Beira 
Rio X  Av. do Pedágio  e Av. Domingos Português X Rua Jovelino 
Pinheiro da Cruz, nesta cidade. 

  
DECLARO, para atender às exigências do Edital de Licitação nº. 120/2020 Pregão 
Presencial nº. 054/2020, destinada à Aquisição e implantação de sinalização 
semafórica na Av.  Beira Rio X  Av. do Pedágio  e Av. Domingos Português X 
Rua Jovelino Pinheiro da Cruz, nesta cidade, que o Engº ou Arquiteto 
Urbanista....................................................................................... CREA ou CAU nº. 
............... Responsável Técnico da Empresa 
..........................................................................., compareceu ao local da obra em 
.........../.........../2020, onde tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais  para o cumprimento das obrigações, objeto da mencionada licitação,  
de acordo com o inciso III, do art. 30, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
Empresa: _________________________________________ 

C.N.P.J___________________________________________ 

Telefone _________________________________________ 

Pessoa de Contato_________________________________ 

 
Rio Pardo de Minas – MG 

Data e Horas _______________________________ 

 

_________________________________ 
Assinatura do (a) Engenheiro (a) ou Arquiteto(a) Urbanista da Empresa 

 
____________________________________ 

Assinatura do Responsável da Prefeitura Municipal 
 
 
 

 



 

 

Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas 
Estado de Minas Gerais 
Administração 2017/2020 

 
  

 
PROCESSO N.º 120/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2020 

 
 

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA  
 
 
 
 

OBJETO: Aquisição e implantação de sinalização semafórica na Av.  Beira Rio X  
Av. do Pedágio  e Av. Domingos Português X Rua Jovelino Pinheiro da Cruz, 
nesta cidade.  
 

Prezados Senhores,  
 

Em cumprimento ao instrumento convocatório, declaramos, sob risco de incorrer nas 
penalidades cabíveis, que em virtude da renúncia da visita técnica assumimos, 
incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de realizar os serviços/entrega do(s) 
produto(s) em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas bem 
como garantir a sua plena execução, durante toda a vigência do contrato decorrente 
desta licitação, certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação de 
desconhecimento do objeto licitado.  
 
Rio Pardo de Minas, ______ de ________________ de 20________.  

Atenciosamente,  
 
 

________________________________________  
Nome da empresa:  

CNPJ:  
Nome do Representante Legal:  

RG:  
CPF: 

 
 
 
 
 
 
 



Empresa/Nome
: 
Endereço: 
CNPJ/CPF: 
Telefone(s): 
Nº Processo: 

Tipo Licitação: 

Balizamento: 
Modalidade: 
Data Abertura: 

Objeto: 

Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal Marca

0001 ARMAÇÃO REX COM ROLDANA: UND 12,00 0,00 0,00

0002 BRAÇO PROJETADO 101,6 MM X 4700 MM GALVANIZADO À FOGO: UND 7,00 0,00 0,00

0003 CABO PP 2 X 2,5 MM, PARA ALIMENTAÇÃO DO CONTROLADOR.: MT 100,00 0,00 0,00

0004 CABO PP 4 X 1,5 MM, PARA LIGAÇÃO DOS GRUPOS FOCAIS VEICULARES.: MT 500,00 0,00 0,00

0005 CAIXA PARA PADRÃO MEDIDOR DE ENERGIA.: UND 2,00 0,00 0,00

0006 COLUNA EXTENSORA 88,9 MM X 3000 MM GALVANIZADA À FOGO. UND 4,00 0,00 0,00

0007 COLUNA SIMPLES 101,60 mm x 6.000 mm GALVANIZADA A FOGO: UND 4,00 0,00 0,00

0008 COLUNA SIMPLES 114,3 mm x 6.000 mm GALVANIZADA A FOGO: UND 7,00 0,00 0,00

0009 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO DE ATÉ 3 (TRÊS) FASES: UND 1,00 0,00 0,00

0010 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO DE ATÉ 4 (QUATRO) FASES: UND 1,00 0,00 0,00

0011 GRUPO FOCAL PRINCIPAL TIPO I 200 X 200 X 200 MM: UND 7,00 0,00 0,00

0012 GRUPO FOCAL REPETIDOR TIPO I 3 X 200 MM A LED.: UND 7,00 0,00 0,00

0013 KIT ATERRAMENTO PARA CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO.: UND 2,00 0,00 0,00

Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.

0120/0054

Menor Preço

Global
Pregão Presencial
22/09/2020 08:00:00
Aquisição e implantação de sinalização semafórica na Av. Beira Rio X Av. do Pedágio e Av. Domingos Português x Rua Jovelino Pinheiro da Cruz na sede
deste município

MUNICIPIO DE RIO PARDO DE MINAS

PROPOSTA COMERCIAL



0014

MÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
SEMAFÓRICOS VEICULAR PARA CRUZAMENTO – SERVIÇO AÉREO.: Serviço 2,00 0,00 0,00

Valor Total R$ 0,00

     

(Digite aqui)

Validade da Proposta:    digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)

Digite aqui Local e Data

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou
venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo
com todas as normas deste edital e seus anexos.

Assinatura e Carimbo da Empresa


