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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
NOVA DATA  

(Itens 05, 06, 07, 09, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 e 31) 
 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP 

 

Inciso I do art. 48 da Lei Complementar  
123/06 

Art. 48. Para o cumprimento do dispositivo no art. 47 desta Lei Complementar, a administração 
pública: 

I - Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) 

 
 

PROCESSO DE COMPRA N.º 0135/19 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2019 

 
 

 
  

  

 
OBJETO:  Contratação de empresa para aquisição de ferramentas elétricas para uso 

individual dos eletricistas ( alicates, chaves, carretilha, soquete, estropo, marreta, 
martelo, arco, lanterna e caparunga) e material para uso nas caminhonetes e 
caminhão (vara de manobra, bastão, cones, corda, lençol isolante, calço de roda, 
estropo, enxada, cavadeira, pá de bico, chibanca, picareta em aço, lebanca, linha de 
vida e escada profissional extensiva) para uso na manutenção de redes da 
iluminação Publicas de Montes Claros/MG. O fornecimento será por um período de 
12 (doze) meses, as demais especificações estão dispostas no Anexo I deste edital. 
 

 

 APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: 
Dia 13/11/2019 das 8h30min(oito horas e trinta) às 09h (nove horas) 

 

 ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: 
Dia 13/11/2019 a partir das 09h (nove horas) 

 

 LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Na sala de licitações da Empresa 
Municipal de Serviços, Obras e Urbanização, situada na Avenida. Major 
Alexandre Rodrigues, n.º 84, Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG. 

 

 CONSULTAS AO EDITAL: Na internet no endereço: 
http://www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htmou na 
sede da ESURB, junto aos Pregoeiros ou à Equipe de Apoio, na Avenida. 
Major Alexandre Rodrigues, n.º 84, Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG. 

 

 ESCLARECIMENTOS: Através do e-mail - licita.esurb@gmail.com , ou telefax: 
(38) 3212-1015.   

 

mailto:licita.esurb@gmail.co
http://www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htm
mailto:e-mail%20-%20licita.esurb@gmail.com
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO DE COMPRA N.º0135/19 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2019 

 

PREÂMBULO 

 
 
A Empresa Municipal de Serviços Obras e Urbanização - ESURB, com endereço na Av. Norival Guilherme 
Vieira, n.º 165, Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG, CEP 39.401-289, CNPJ 21.022.694/0001-38, Inscrição 
Estadual n.º 433.481.222-0053, torna pública a abertura do Processo de Compra N.º0135/19, na modalidade 
Pregão Presencial N.º013/2019, do TIPO MENOR PREÇO ITEM, regido pelo Decreto Municipal 2.111 de 04 de 
março de 2005, Portaria/Esurb n.º 020/05 de 30/12/2005, Lei Complementar 123/06 e pela Lei Federal n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, Decretos 5.450 de 31/05/2005 e alterações posteriores, e demais condições 
fixadas neste instrumento convocatório.  
 

Os trabalhos serão conduzidos pelos Srs(a) Vânia Santos Souza de Carvalho, Marcelo de Jesus Gonçalves – 
designados Pregoeiros; integrarão a Equipe de Apoio o(a)s Sr(a)s., Marcelo de Jesus Gonçalves, Osmar 
Santos Durães, Edmilson Barbosa dos Santos e Neide Suely Ramalho Souto, todos designados pela 
Portaria/ESURB nº 009/19 publicada por afixação no quadro de avisos da ESURB, conforme autorizado pelo 
artigo 96 da Lei Orgânica Municipal em  20 de agosto de 2019. 
 

        I - OBJETO    

 
1 - Constitui objeto do presente Pregão Presencial Contratação de empresa para aquisição de ferramentas 
elétricas para uso individual dos eletricistas ( alicates, chaves, carretilha, soquete, estropo, marreta, 
martelo, arco, lanterna e caparunga) e material para uso nas caminhonetes e caminhão (vara de manobra, 
bastão, cones, corda, lençol isolante, calço de roda, estropo, enxada, cavadeira, pá de bico, chibanca, 
picareta em aço, lebanca, linha de vida e escada profissional extensiva) para uso na manutenção de redes 
da iluminação Publicas de Montes Claros/MG. O fornecimento será por um período de 12 (doze) meses, as 
demais especificações estão dispostas no Anexo I deste edital. 
 

II - ÁREA SOLICITANTE E APLICAÇÃO 

 
2.1 - Solicitante:  Setor Elétrica  
 
2.2 - Aplicação:  Caminhonetes e caminhão de uso da elétrica. 
 

III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1 - A participação no presente Pregão presencial é restrita a pessoas jurídicas enquadradas ou 
equiparadas às Micro Empresas e Empresas de Pequeno porte, que satisfaçam as exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, e ainda, cujo Contrato Social esteja em vigor, registrado no 
Órgão Competente, com o ramo de atividades compatível ao objeto deste Edital. 

 
3.2 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam às 
condições de habilitação estabelecidas no Título VII deste instrumento convocatório. 

3.2.1 - Participarão da Sessão Oficial do Pregão Presencial os representantes efetivamente credenciados. 
 
3.3 - Não poderá participar da presente licitação empresa: 

3.3.1 - Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com a ESURB, ou declarada inidônea para licitar ou 
contratar com a ESURB; 
3.3.2 - Que estiver em consórcio; 
3.3.3 - Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 

 
3.3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 
descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 
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IV - CREDENCIAMENTO (Fora dos envelopes) 

 
4.1 - Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, 
devidamente munidos de: carteira de identidade ou documento legal equivalente, documento que o credencie a 
participar deste certame - procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, através da 
qual lhe seja atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito 
admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante. 
 
4.2 - O sócio, o proprietário ou o dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade ou 
documento legal equivalente e o respectivo Estatuto ou Contrato Social atualizado.  
 
4.3 - O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo II e, se não o fizer, deverá conter 
todos os dados informativos necessários ao credenciamento.  
 
4.4 - O licitante ou seu representante deverá apresentar DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE os 
requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, conforme 
modelo do Anexo III. (Fora dos envelopes). 
 
4.5 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a responsabilidade 
legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao 
Pregão Presencial. 
 

V - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
5.1 - Os documentos de Proposta de Preços e Habilitação deverão ser entregues ao Pregoeiro na abertura da 
sessão pública deste certame, em envelopes distintos, colados e indevassáveis, contendo em sua parte 
externa, as seguintes informações: 
 

 
AO PREGOEIRO DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO 

PROCESSO DE COMPRA N.º 0135/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2019 

“PROPOSTA DE PREÇOS” 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

 
AO PREGOEIRO DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO 

PROCESSO DE COMPRA N.º 0135/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2019 

“DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

VI - PROPOSTA DE PREÇOS 

 
6.1 - A proposta deverá ser apresentada indicando o nome e CNPJ da empresa em uma via, legível, assinada 
pelo seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, ou em modelo próprio em 
que conste: 
6.1.1 - Descrição do produto, conforme especificações constantes no Anexo I; 
6.1.2 - Preços unitários e totais de cada item; 
6.1.3 - Valor global do Item por extenso; 
6.1.4 - Valor global da proposta por extenso. 
 
6.2 - Será desclassificada a proposta que: 
6.2.1 - Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado,     
superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 44 e 
incisos Ie II do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
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6.3 - Não atenda às especificações do objeto desta licitação. 
 
6.4 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital. 
 
6.5 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem. 
 
6.6 - O preço deverá ser proposto considerando a entrega do objeto licitado no SETOR DE ALMOXARIFADO DA 
ESURB, localizado a Avenida Major Alexandre Rodrigues, Nº 84, Bairro Ibituruna, no município de Montes 
Claros/MG, incluindo na mesma os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, 
ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. 
6.7 - Os preços devem ser expressos em moeda corrente do país, em numeral, com 02 (duas) casas decimais. 
 
6.8 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de 
sua proposta de preços. 
 
6.9 - As propostas de preços terão a validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão do 
pregão. 
 
6.10 - O licitante que for optante pelo “Simples Nacional”, deverá apresentar Declaração de Microempresa, 
podendo seguir o modelo constante do Anexo V deste edital, (fora do envelope no momento do 
credenciamento); 
 

VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
7.1 - O licitante que ofertar o menor preço poderá apresentar os documentos de Habilitação ou CRC - Certificado 
de Registro Cadastral – emitido pela Comissão de Licitação, dentro de envelope lacrado, sem rasuras.  
 
7.2 - Na hipótese dos documentos relacionados no item 7.5, indicados no CRC da ESURB, estarem com os 
prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos em vigor. 
 
7.3 - Para que a ESURB aceite o CRC – Certificado de Registro Cadastral – de outros órgãos da Administração 
Pública deve-se constar relação de documentos em compatibilidade com a documentação exigida na habilitação.   
 
7.4 - O licitante que não apresentar o CRC – Certificado de Registro Cadastral – deverá apresentar a 
documentação descriminada a seguir: 
 
7.5 - Habilitação Jurídica: 
 
Pessoa Jurídica 
7.5.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
7.5.2 - Ato constitutivo ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
empresarial, e, no caso de sociedade por ações, os documentos já mencionados acompanhados do documento 
de eleição de seus administradores. 
7.5.3 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstasno inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante, (modelo Anexo IV); 
7.5.4 - Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de superveniência de fato impeditiva da habilitação, 
(Conforme modelo anexo VII); 
 
OBS: O DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA DA LICITANTE DEVERÁ EXPRESSAR O OBJETO 
SOCIAL PERTINENTE E COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO. 
 
7.6 - Regularidade Fiscal: 
 
7.6.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento que 
participará da licitação, nos termos da IN-SRF 200/2002. 
a) O pregoeiro ou a Comissão de apoio efetuará consulta ao site da Receita Federal na Internet para certificação 
sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância 
à Instrução Normativa da SRF n.º 200 de 13/09/2002. 
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7.5.6.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 
a) Para fins de comprovação da regularidade com a Fazenda Federal deverá ser apresentada a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União. 
 
b) Para fins de comprovação da regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal deverão ser 
apresentadas certidões emitidas pelas Secretarias competentes do Estado e Municipal, respectivamente. 
 
7.6.3 - Certificado de Regularidade Fiscal relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitido 
pela Caixa Econômica Federal; 
 
7.6.4 - Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. 
 

7.6.4.1 O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária-INSS e a Certidão 

Conjunta PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las 

conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo de 

validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 

e abrange todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN 
7.6.5 - Prova de regularidade fiscal e trabalhista – CNDT – Certidão Negativa de Débito Trabalhista, conforme 
exigência inciso IV art.27 e inciso V do artigo 29 da Lei 8.666/93 – aprovada pelo Decreto 5.452 de 01/05/43. 
 
7.7 - Atestado de Aptidão Anterior: 
O licitante deverá apresentar um atestado de aptidão anterior no envelope de documentação, atestando que está 
apto a fornecer o material a ser contratado, podendo seguir o modelo do Anexo VI. 

 
7.8 - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente. 
 
7.9 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 
apresentados  na sessão de abertura dos envelopes “Habilitação”, para autenticação pelo pregoeiro ou pela 
Comissão de apoio. 
 
7.10 - Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo ou 
apresentados por meio de cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. 
 
7.11 - Somente os documentos emitidos através da Internet terão sua autenticidade certificada junto aos sites 
dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 
 
a) Procedida à consulta, serão impressas declarações demonstrativas/comprovantes da situação da licitante que 
serão juntadas aos autos do processo licitatório. 
 
7.12- A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto 
neste título inabilitará a licitante, sendo aplicado o disposto no subitem 4.3 do Titulo VIII. 
 
7.13 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido salvo o original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticado no ato da habilitação. 
 
7.14 - 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 da(s) proposta(s). 
 
7.15 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto 
neste título inabilitará a licitante e poderão ser aplicadas as sanções previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 
8.666/93 e suas alterações. 
 
7.16 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de 
negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente  garantidosou com 
sua exigibilidade suspensa. 

 
7.17 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante com número do CNPJ e endereços 
respectivos. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se for filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem comprovadamente 
emitidos apenas em nome da matriz. 
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VIII - PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

 
8.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o 
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, 
dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, 
exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
 
8.2 - Classificação das Propostas Preços: 
 
8.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas de Preços, estas serão analisadas verificando-se oatendimento a 
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 
 
8.2.2 - O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço por ITEM e aquelas que tenham valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para que seus autores participem dos lances 
verbais. 
8.2.3 - Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem anterior, o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

 
8.2.4 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado 
sorteio, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

 
8.2.5 - A licitante só poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao pregoeiro antes da abertura do 
respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente. 
 
8.3 - Lances Verbais: 
 
8.3.1 - Aos licitantes classificados para participação na etapa de lances, será dada a oportunidade de nova 
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos, a partir do autor da proposta classificada 
de maior preço por ITEM aos demais e em ordem decrescente de valor. 

 
8.3.2 - Os lances deverão ser formulados por ITEM, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do pregão, aplicável 
inclusive em relação ao primeiro. 
 
8.3.3 - Apenas serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo Pregoeiro. 
 
8.3.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
posterior ordenação das propostas. 
 
8.4 - Julgamento: 
 
8.4.1 - O critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR ITEM. 

 
8.4.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade 
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, 
decidindo motivadamente a respeito. 

 
8.4.3 - Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 
por ITEM e o valor estimado da compra. 

 
8.4.4 - Em havendo apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja 
compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

 
8.5 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará 
a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação das condições de habilitação 
do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta ou lance que 
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atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o 
qual tenha apresentado proposta. 

 
8.6 - Sendo aceitável a oferta de menor preço por ITEM, será aberto o envelope contendo a documentação 
dehabilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

 
8.7 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar com o proponente  para que 
seja obtido melhor preço. 
 
8.8 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, o licitante, será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
 
8.9 - Da sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as 
ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes 
presentes.  
 
8.10 - Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá aos 
licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”. 
 

IX - REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
9.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 
 
9.2 - Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da ESURB, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, devendo a 
empresa interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 
conforme alterações previstas no parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Complementar 147/2014.  
 
9.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.2, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar para 
nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a 
licitação. 
 

X - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 
10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação.  
 
10.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais serão reduzidas a 
termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões 
no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na 
sede da ESURB. 
 
10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 
 
10.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
10.5 - O provimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.6 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 
 

XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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11.1 - A adjudicação do objeto licitado será feita na sua totalidade por menor preço por ITEM. 
 
11.2 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto de cada item ao licitante vencedor, 
competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 
 
11.3 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
 
11.4 - Homologada esta licitação o seu objeto será contratado com a licitante vencedora através de expedição de 
contrato administrativo. 
 

XII - DA COMPRA, RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO, PRAZO CONTRATUAL 

 
12.1 - As compras serão realizadas de forma parcelada, a critério da ESURB, através da Autorização de 
Fornecimento (AF) emitida pela ESURB, assinada e autorizada por quaisquer dos seus diretores. 
 
12.2 - A empresa contratada compromete-se a entregar o objeto solicitado em até 10 (dez) dias após o 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
  
12.3 - O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será o Setor de Almoxarifado 
da Esurb, localizado à Avenida Major Alexandre Rodrigues Nº84, Bairro Ibituruna, observados os artigos 73 a 76 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
12.4 - Critérios de Aceitabilidade do Objeto – Reserva-se também ao Setor de Transportes, o direito de 
recusar todo e qualquer material em desacordo com a solicitação, obrigando-se a Contratada a promover sua 
substituição, desde que a reclamação seja manifestada pelo solicitante num prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis a partir do recebimento, sem quaisquer ônus adicionais para a ESURB. 
 
12.5 - O não cumprimento do contrato no que se refere ao rendimento e qualidade do material obriga a 
CONTRATADA a providenciar sob suas expensas a sua substituição, no prazo de 02 (dois) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da notificação por parte da CONTRATADA, ficando o pagamento do 
mesmo suspenso até a efetiva e regular substituição do material rejeitado por má qualidade. 
 
12.6 - A ESURB reserva-se o direito de não receber as peças nos seguintes casos: 

 Peças e ferramentas estragadas ou em mau estado de conservação 

 Peças e ferramentas com embalagem violada 

 Peças e ferramentas com defeitos de fabricação 

 Peças e ferramentas de marca e/ou qualidade diferentes aos contratados 

 Peças e ferramentas fora da especificação técnica contratual 

 Peças e ferramentas com embalagens insuficientes e/ou inadequadas para transporte e armazenamento 

 Peças e ferramentas em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório. 
 
12.7 - Nos preços já estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, 
ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios.  
 
12.8 - A empresa adjudicatária compromete-se a comparecer em até 48 horas após a convocação para 
assinatura do contrato. 
 
12.9 - O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 12 (doze) meses contados a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja aditivo contratual entre Esurb e a Prefeitura Municipal 
de Montes Claros, por prazo não superior ao período de aditamento. 
 
12.10 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização da ESURB por escrito, sob pena de aplicação 
de sanção, inclusive rescisão, observado o artigo 78, inciso VI da Lei 8.666/93. 
 
12.11 - Os preços não sofrerão reajustes. 
 

XIII - DO PAGAMENTO 
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13.1 - O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor Financeiro da ESURB, 
por processo legal, na condição a vista após entrega da mercadoria e da emissão da Nota Fiscal, com o devido 
recebimento do almoxarifado da ESURB, da quantidade fornecida, mediante a comprovação da regularidade 
fiscal da contratada, por meio de CND do INSS, CRF do FGTS e CNDT - Trabalhista, na data de vencimento do 
compromisso. 
 
13.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 
de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
13.3 - Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até seu 
recebimento definitivo nas condições estipuladas. 
 
13.4 - Nos preços já estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, 
ônus previdenciários e trabalhistas, impostos diretos e indiretos, seguros e outros encargos ou acessórios.  

 
13.5 - Os preços não sofrerão reajuste. 
 
13.6 - Dotação Orçamentária:- Informamos que para cobertura desta despesa, serão utilizados recursos próprios 

e oriundos dos contratos firmados entre Esurb/PMMC. 

 

XIV - DAS OBRIGAÇOES DAS PARTES 

  
Por parte da CONTRATADA: 
 
14.1 - Promover a entrega, responsabilizando pela qualidade dos materiais. 
 
14.2 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à ESURB, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 
 
14.3 - Prestar o fornecimento, objeto do contrato, de forma ininterrupta e da maneira indicada pela ESURB. 
 
14.4 - A fim de assegurar a boa execução do contrato a CONTRATADA, deverá apresentar Certificado de 
Garantia do Fabricante no momento da assinatura do contrato. 
  
14.6 - Por parte da ESURB: 
 
14.7 - Emitir as necessárias autorizações de fornecimento indicando as quantidades solicitadas e o(s) local (ais) 
de entrega respectiva. 
 
14.8 - Notificar a CONTRATADA através do seu representante legal, fixando-lhe prazo para corrigir 
irregularidades observadas no fornecimento dos produtos. 
 

XV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 - O adjudicatário que convocado no prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 
objeto licitado, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrito, pelo prazo de até 02 
(dois) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
 
15.2 - O descumprimento total ou parcialmente do contrato firmado ensejará a aplicação das sanções abaixo 
citadas, previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666 de 1993, garantida a defesa prévia, nos seguintes 
termos: 
 
15.2.1 - Advertência por escrito; 
 
15.2.2 - Multa, observados os seguintes limites: 
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a) 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor total do objeto licitado, até o 30
o
(trigésimo) dia decorrente 

da entrega dos produtos em desconformidade com a especificação do objeto estabelecida no edital convocatório. 
 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto licitado, no caso da contratada, injustificadamente, desistir do 
fornecimento, dando causa à sua rescisão; 
 
c) 15% (quinze por cento) sobre o valor total do objeto licitado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias do 
fornecimento, com a consequente rescisão contratual; 

 
- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por meio de guia própria, a 
ESURB, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação. 
 
15.2.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Empresa 
Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
15.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ESURB, 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 ESURB pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 15.2.3 anterior. 
 
As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, 
após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 

XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

16.1.1 - Anexo I - Especificação do Objeto e Modelo Proposta Preços; 
16.1.2 - Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
16.1.3 - Anexo III - Declaração de Pleno Atendimento. 
16.1.4 - Anexo IV - Modelo Declaração de Empregador Pessoa Jurídica 
16.1.5 - Anexo V - Declaração de Microempresa e Empresa Pequeno Porte. 
16.1.6 - Anexo VI - Modelo - Atestado de Aptidão Anterior. 
16.1.7 - Anexo VII - Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo 
16.1.8 - Anexo VIII - Minuta Contratual 

 
16.2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a  inverdade 
das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão 
contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  
 
16.3 - A apresentação da Proposta de Preços pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação prevista no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.  
 
16.4 - Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço o Pregoeiro poderá, a seu critério, 
solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 
 
16.5 - Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 
especificado e válido. 
 
16.6 - O(A) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras durante a tramitação 
do certame e em especial na Sessão do Pregão, relevar omissões puramente formais observadas na 
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 
licitação, sendo possível a promoção de diligências junto às licitantes, destinadas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, tais como falta de data, da rubrica da proposta, de CNPJ,  endereço 
completo da empresa, e outras situações similares, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei  Federal 8.666/93, 
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16.7 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da ESURB, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
16.8 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro ou Equipe  de Apoio; 
 
16.9 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a desclassificação da 
proposta.  
 
16.10 - As decisões do Presidente da ESURB e do Pregoeiro serão publicadas nos jornais de maior circulação da 
regiãoe divulgadas no site www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htm.Caso seja 
de exigência da Lei Federal 8.666/93, estas também serão publicadas na imprensa oficial do estado. 
 
16.11 - A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 
 
16.12 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo ESURB revogá-la, no todo 
ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato supervenientes comprovadas, ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no site 
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htm para conhecimento dos participantes 
da licitação.  
 
16.13 - A ESURB poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua 
abertura. 
 
16.14 - Para atender a seus interesses, A ESURB reserva-se o direito de alterar quantitativos sem que isto 
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei 
Federal n.

o
 8.666/93.  

 
16.15 - Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na internet, no site  
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htm e também permanecerá afixado o 
resumo deste no quadro de avisos localizado no hall de entrada da ESURB. Poderá ser obtida junto aos 
Pregoeiros ou Equipe de Apoio, no horário de horário de 7h30min às 11h e de 13h às 17h30min, ao custo de R$ 
4,00 (quatro reais),  referente às cópias reprográficas. 
 
16.16 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via Internet se obrigam a 
acompanhar as publicações referentes ao processo no site 
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htm e as publicações em jornais de 
maior circulação da região, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos.  
 
16.17 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser feitos através do e-mail: 
licita.esurb@gmail.com,via fac-símile (38) 3212-1015 ou no endereço citado no item anterior. 
 
16.18 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para solucionar quaisquer 
questões oriundas desta licitação. 
 
 

Montes Claros/MG, 10 de setembro de 2019. 
 

Pregoeira: 

Vânia Santos Souza de Carvalho ______________________ 

 

Equipe de Apoio: 

_________________________                 

Marcelo de Jesus Gonçalves                    
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Processo de Compra N.º 0135/19 
Pregão Presencial N.º 013/2019 

 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E MODELO DA PROPOSTA 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

05 
Chave ajustável em CR-V 10 

pol. Com cabo isolado. 
UND 12 

   

Chave ajustável possui escala métrica na cabeça, muito versátil e de fácil utilização, contém parafuso regulador 

que regula a mandíbula abrangendo diversos tamanhos de parafusos e porcas, submetida a vários ensaios para 

atender as normas IEC 609001 e NR 10: ensaio de impacto, ensaio de resistência dielétrica, ensaio de aderência 

da isolação, ensaio de flamabilidade, ensaio de isolação elétrica. Especificações técnicas: material: Aço cromo 

vanádio. Acabamento possui ótimo, acabamento com cabeça polida, cabo: emborrachado com isolação elétrica 

de 1.000 V c. a. Abertura máxima da boca: 30 mm, tamanho; 10”, indicação de uso: utilizada para prender, 

apertar e soltar parafusos, porcas sextavadas ou quadradas por profissionais que trabalham em áreas de risco 

(redes energizadas e instalações industriais), ferramenta com certificação NBR9699 e NR10 que atende as 

especificações de isolação. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

06 
Carretilha dupla ação com 

corda e (gancho) 

Und.  

12 
 

  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

07 Chave catraca  Und. 12    

Chave reversível chave catraca isolada encaixe de ½ com isolação para uso até 1000 volts, ferramenta com 

certificação NBR9699 e NR10 que atende as especificações de isolação. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

 09 Estropo de nylon Und. 12    

Estropo de nylon com argolas em aço especial forjado com acabamento anti-corrosivo de alta qualidade. 

Capacidade de carga 450 dan. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

11 Martelo bola 800g  Und. 12    

Martelo de bola 800g, cabeça forjada e temperada em aço especial, acabamento jateado e envernizada, cabo em 

madeira envernizada fixada com cunha metálica, utilizado para golpear formões e talhadeiras e para rebitar, 

deformar ou endireitar metais não endurecidos, comprimento total: 380mm, diâmetro do batente: 40mm 

 
Materiais para uso nas caminhonetes e caminhão 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

16 
Vara de manobra 6 Elem + 

Bolsa + Cabeçote Universal  

Und. 07    

Fabricada em fibra de vidro preenchida com poliuretano, o conjunto é composto por 06 elementos, sendo: 01 

elemento punho e 04 elementos intermediários com 038mm e 01 elemento superior com 032 mm. Comprimento 

útil total: 7700mm. 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

17  Bastão de aterramento Und. 06    

Bastão aterramento de ferragem com detector de tensão. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

19 Corda para sinalização  M 210    

Corda de polietileno trançada especialmente desenvolvida para sinalização, demarcação e isolamento de área, na 

cor preta e amarelo, diâmetro 10,0MM, peso grama/m 33,5, rendimento metros por Kg 30. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

20 
Lençol borracha isolante 

elétrico NR10 baixa tensão C/ 

laudo 

 

Und. 

 

48 

   

Lençol isolante de borracha protege o eletricista de tensão até 1000V(1KV), testado em 5KV (5000V) contra 

acidentes de eventuais aproximações ou contatos com partes ou linhas vivas e energizadas. Atende norma ASTM 

D1048: Classe 0. Fixação por velcro, o que evita o uso de pregadores e fixadores. Medida: 800mm X 300 mm, 

espessura 2 mm, cor; laranja. Com laudo válido e com data atual. Atende a requisitos das normas NR10, 

NRB5410, NRB14039 ASTM F479, ASTM D178 e ASTM D1048. Características e aplicabilidade: para uso em 

quadros, cabines elétricas, CCM para isolamento elétrico, etc. Principais características: Boa flexibilidade e 

capacidade de absorção de choque, impermeável (não absorve líquidos ou odores) Flexível. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

21 
Calço de borracha para rodas 

de caminhão  

Und. 10    

Calço de borracha para roda de caminhão - NRB 9735, suporta até 20 toneladas por eixo, Altura 160mm, Largura 

160mm, comprimento da rampa 200mm, peso total 2,8Kg, medidas: 20x15x15. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

22 Estropo de aço 5/16 (1m) Und. 02    

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

23 
Estropo de aço 5/16 (120 cm) Und. 02   

43,50 
 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

31  
Escada Profissional extensível 

fibra de vidro degraus de 

alumínio 9 m X 6 m 

 

Und. 

 

01  
  

 
Obs: Abaixo de cada item deverá colocar o valor por extenso 

   
Razão Social: _________________________________________________________________ 
 
Endereço da empresa fornecedora: ________________________________________________ 
 
CNPJ: ______________________   Prazo de validade da proposta: 60 dias 
 
Representante: 
 
Nome: ______________________________________ 
 
Assinatura: ______________________________________ 
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Cargo:  ______________________________________ 
 
Local e data:   
 
Carimbo da empresa: 
 
 
 

ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

Processo de Compra N.º0135/19 
Pregão Presencial N.º 013/2019 

 
 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) _______________________________, portador do 

Documento de Identidade n.º ___________________, para participar das reuniões relativas ao processo 

licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se 

em nome da empresa, apresentar lances verbais, desistir e interpor recursos, assinar propostas comerciais, 

rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo 

daremos por firme e valioso. 

 

 

 

______________________________, ____ de _______________ de 2019 
(Local e data) 

   
 
 
 
 
 Assinatura: _________________________________ 
                       (Sócio ou Proprietário da empresa) 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 
 
 

Processo de Compra N.º 135/19 
Pregão Presencial N.º 013/2019 

 
RECONHECER FIRMA, IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO E UTILIZAR CARIMBO PADRONIZADO DA 

EMPRESA. CASO TENHA MAIS DE UM SÓCIO ADMINISTRADOR DEVERÁ RECONHECER FIRMA 
DE AMBOS. 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

 

 

 

 

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ___________________, 

declara sob as penas da Lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar 

do Pregão Presencial em epígrafe. 

 

 

 

 

 

________________________, ____ de ________________ de 2019. 

(Local e Data) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura, qualificação e N.° documento de Identificação. 
(representante legal) 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
 
 

Processo de Compra N.º 0135/19 
Pregão Presencial N.º 013/2019 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 

 

 

 

 

_______________________________________________, inscrito no CNPJn.º _________________________, 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ___________________________________________, 

portador da Carteira de Identidade n.º ________________________ e do CPF n.º ________________________, 

DECLARA, sob as penas da Lei  em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

 

 

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 

 

 

________________________, ____ de ________________ de2019 

Local e Data 
 
 
 
 
_______________________________ 
Assinatura, qualificação e carimbo. 
(representante legal) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 

Processo de Compra N.º 0135/19 
Pregão Presencial N.º 013/2019 

 
 
 
 
 
 
 
(Nome/Razão social)____________________________________,inscrita no CNPJ N.°_________________,por 

intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a)____________________________,portador(a)da Carteira de 

Identidade N.° ___________________ e do CPF N.° __________________, DECLARA, para fins do disposto no 

item IX do Edital do Pregão Presencial N.º 013/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 

lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum 

dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06. 

 
 
 
 
 
 
 
________________________, ____ de ________________ de 2019. 

Local e Data 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE APTIDÃO ANTERIOR COMPATÍVEL 

 
 
 
 

Processo de Compra N.º0135/19 
Pregão Presencial N.º 013/2019 

 
 
 
 
 
Atesto para os devidos fins que a empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
n.º _________________, nos forneceu o material, do ramo _______________________, no período 
___/____/___ a ____/____/____, atendendo plenamente aos prazos de entrega, qualidade do material e 
especificações contratadas, não tendo nada em nossos arquivos que a desabone.  
 
 
Por ser verdade, firmo o presente atestado. 
 
 

 

 

 

 

______________________________, ____ de _______________ de 2019 
(Local e data) 

 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 
Carimbo: 
Empresa: 
CNPJ: 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 
 
 

Processo de Compra N.º0135/19 
Pregão Presencial N.º 013/2019 

 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 
 
 
 
 
Declaramos que nos comprometeremos, sob as penas cabíveis, a comunicar a Comissão de Licitação, a 
superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme previsto no artigo 32, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________, _______ de _____________ 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL 

 
Processo de Compra N.º0135/19 
Pregão Presencial N.º 013/2019 

MINUTA CONTRATUAL 

Contrato de compra e venda que fazem entre si, de um lado a EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS 
E URBANIZAÇÃO – ESURB, estabelecida nesta cidade de Montes Claros/MG, na Av. Norival Guilherme Vieira, 
n.º 165, Bairro Ibituruna, CEP 39401-289, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.022.694/0001-38, neste ato representada 
por seu Diretor Presidente, o Sr. Edilson de Moraes Lopes, e do outro lado a empresa _________________, 
estabelecida nesta cidade de Montes Claros/MG, à ______________, CEP _____________, inscrita no CNPJ 
sob o n.º _________________, neste ato representada por seu ________________, o Sr. _________________, 
denominando-se as partes a partir de agora de ESURB e CONTRATADA, respectivamente, de acordo com as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
Licitação na modalidade Pregão Presencial N.º 013/2019 de 10/09/2019, regido pelo Decreto Municipal 2.111 de 
04 de março de 2005, Portaria/Esurb n.º 020/05 de 30/12/2005 e pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e demais condições fixadas no instrumento 
convocatório. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto, Quantitativo, Preço. 
 
Contratação de empresa para aquisição de ferramentas elétricas para uso individual dos eletricistas ( 
alicates, chaves, carretilha, soquete, estropo, marreta, martelo, arco, lanterna e caparunga) e material 
para uso nas caminhonetes e caminhão (vara de manobra, bastão, cones, corda, lençol isolante, calço de 
roda, estropo, enxada, cavadeira, pá de bico, chibanca, picareta em aço, lebanca, linha de vida e escada 
profissional extensiva) para uso na manutenção de redes da iluminação Publicas de Montes Claros/MG. O 
fornecimento será por um período de 12 (doze) meses. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

01 
Alicate universal eletricista 

1000V 8  pol 
PC 12  

  

Forjado em aço cromo vanádio cabeça e articulação polidas, têmpera total no corpo, tempera por indução no 

gume de corte, maior arresta de corte para facilitar o trabalho em uma ampla gama de bitolas de fios, ranhuras 

cruzadas no bico para maior agarre, dispositivo para prensar terminais de bitolas até 10 mm sem isolação, 

isolação elétrica de 1000v CA, produto em conformidade, com a NBR9699 e NR10. O alicate é testado quanto a 

resistência ao desgaste do gume de corte em máquina de ensaio específica. Possui dureza diferenciada no gume 

de corte e no corpo, testados com relação a aderência das empunhaduras de PVC, um ensaio de extrema 

importância analisa o grau de isolação do revestimento aplicado sobre os cabos dos alicates isolados, e que 

promove segurança na sua utilização em locais com tensões de até 1000 V CA, ideal para puxar, prender, enrolar, 

deformar e cortar arames e chapas finas, prensar terminais de bitolas até 10 mm sem isolação ferramenta 

produzida e testada conforme normas especificadas. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

02 
Alicate bomba d’água isolada 08 

pol 
UND 12 

   

Alicate bomba d´água fabricado em aço cromo vanádio, garantido maior durabilidade, cabo emborrachado com 

isolamento de 1000V, o que proporciona ao operador maior conforto e segurança, ferramenta com certificação 

NBR 9699 e NR 10 que atende as especificações de isolação qualidade e conforto, comprimento 250mm(10”) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

03 Jogo de chave de fenda e Philips UND 12    
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isolada com 05 peças 

Jogo chave de fenda e Philips isolada, haste forjada em aço cromo vanádio trefilado, acabamento niquelado e 

polido, tratamento térmico total e revestido, cabo em PVC rígido na cor verde transparente, injetado diretamente 

sob a lâmina, alta resistência a impactos, chave resistente a ácidos, graxa, solventes orgânicos e diversos produtos 

químicos orgânicos, temperatura de VCTA 100ºC, tração: 400 a 600 kgf/cm, resistente a isolamento de 1000 

volts, ideal para instalações elétricas, jogo composto por 05 peças, sendo elas: 03 fenda: 1/8” x 4” (3,5 x 100 

mm), 7/32” x 5” ( 5,5 x 125 mm), 5/32” x 4” (4 x 100 mm).  

02 Philips 3/16” x 3” (PH1 x 80), 1/8” x 2” (PH0 x 60), ferramenta com certificados  NBR9699 e NR10 que 

atende as especificações de isolação 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

04 
Chave de fenda isolada 5/16 x 8 

pol. 
JG 12 

   

Haste em cromo vanádio, acabamento fosfatizado, cabo trilobular bimaterial para maior ergonomia, extremo 

conforto e melhor agarre, certificado pelo Instituto VDE para isolamento até 1000V C.A. Medidas: 5/16 x 8”. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

05 
Chave ajustável em CR-V 10 

pol. Com cabo isolado. 
UND 12 

   

Chave ajustável possui escala métrica na cabeça, muito versátil e de fácil utilização, contém parafuso regulador 

que regula a mandíbula abrangendo diversos tamanhos de parafusos e porcas, submetida a vários ensaios para 

atender as normas IEC 609001 e NR 10: ensaio de impacto, ensaio de resistência dielétrica, ensaio de aderência 

da isolação, ensaio de flamabilidade, ensaio de isolação elétrica. Especificações técnicas: material: Aço cromo 

vanádio. Acabamento possui ótimo, acabamento com cabeça polida, cabo: emborrachado com isolação elétrica 

de 1.000 V c. a. Abertura máxima da boca: 30 mm, tamanho; 10”, indicação de uso: utilizada para prender, 

apertar e soltar parafusos, porcas sextavadas ou quadradas por profissionais que trabalham em áreas de risco 

(redes energizadas e instalações industriais), ferramenta com certificação NBR9699 e NR10 que atende as 

especificações de isolação. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

06 
Carretilha dupla ação com 

corda e (gancho) 

Und.  

12 
 

  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

07 Chave catraca  Und. 12    

Chave reversível chave catraca isolada encaixe de ½ com isolação para uso até 1000 volts, ferramenta com 

certificação NBR9699 e NR10 que atende as especificações de isolação. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

08 

Jogo de soquetes estriado com 

encaixe de ½ pol. Com 8 peças 

de 10 a 22 mm 

 

Und. 

 

12 

   
 
 

 

Jogo de soquetes estriados, material dos soquetes: cromo vanádio, encaixe: ½” (polegadas), contém 8 soquetes, 

sendo de medidas: 10mm; 12mm; 13mm; 14mm; 17mm; 19mm;21mm; 22mm, suporte para fixação dos soquetes 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

 09 Estropo de nylon Und. 12    

Estropo de nylon com argolas em aço especial forjado com acabamento anti-corrosivo de alta qualidade. 

Capacidade de carga 450 dan. 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

10 Marreta oitavada 1000 G Und. 12    

Marreta oitavada 1000 g, cabeça forjada em aço carbono especial, têmpera nas faces de impacto, bases polidas e 

envernizadas, cabeça com acabamento jateado, fixação por cunha metálica, cabo de madeira envernizado, 

medidas: comprimento da cabeça: 98 mm, comprimento total: 255mm, diâmetro do batente: 42mm. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

11 Martelo bola 800g  Und. 12    

Martelo de bola 800g, cabeça forjada e temperada em aço especial, acabamento jateado e envernizada, cabo em 

madeira envernizada fixada com cunha metálica, utilizado para golpear formões e talhadeiras e para rebitar, 

deformar ou endireitar metais não endurecidos, comprimento total: 380mm, diâmetro do batente: 40mm 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

12 Alicate amperímetro digital  Und. 12    

Alicate amperímetro 302, medição de corrente de CA de 400 A, classificação de segurança CAT IV 300 V, CAT 

III 600 V, carga de 30 mm para aplicações diversas, faixa de resistência de 40 k?, design delgado e ergonômico, 

fácil de carregar e simples de usar, visor de fácil leitura com iluminação de fundo, especificações técnicas: 

corrente CA: Faixa: 400,0A/precisão: 1,8% +-5, tensão CA: Faixa: 400/600/precisão: 1,5% +-5, tensão CC: 

Faixa: 400/600/precisão: 1,5% +-5, resistência: Faixa: 4000? /precisão: 1% +-5, continuidade: = 70?, tamanho da 

garra: 30mm, temperatura: 0 ºC a 40 ºC, taxa de atualização da tela: >2 vezes por segundo, terminais de teste: 

TL75, alimentação: 2 pilhas AA (pilhas Inclusas)  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

13 
Lanterna de cabeça 

regarregável de 12 leds 

 Und. 12 
 

  

Acessórios: 01 cabo para recarregar, 01 alça para cabeça, especificações técnicas: lanterna recarregável, 

capacidade: mais de 900mAh, tempo de recarga: 8 horas, duração da recarga: pode ser utilizada por até 10 horas, 

lâmpada: 12 leds com baixo consumo de energia, botão ON/OFF na parte de cima, pode ser conectado 

diretamente ao capacete, possui inclinação na cabeça da lanterna 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

14 Bolsa eletricista (caparunga) Und. 12    

Bolsa confeccionada em lona impermeável, com alça regulável com 5cm de largura, fechamento de bolsos em 

tic-tac de nylon reforçado e fitas de polipropileno resistentes. OBS.: regulador da alça em nylon de alta 

resistência. 03 bolsos externos sendo 1 frontal 2 laterais. Medidas: tamanho total (desconsiderando a alça): 

largura 43cm x altura 31cm. Tamanho do compartilhamento/bolso, principal: largura 32 cm x altura 30 cm x fole 

15 cm. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

15 
Jogo de chave Allen curta de 2 a 

10 mm com 8 peças  

Und. 12 
 

  

Jogo de chave Allen curta jogo com 08 peças, utilizada para fixar ou soltar parafusos com sextavados internos, a 

chave tem o perfil do corpo em “L”, o que possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de 

parafusos, fabricado em aço cromo-vanádio, acabamento fosfatizada e escurecida, medidas das chaves: 2, 2,5, 3, 

4, 5, 6, 8 e 10mm. 

 
Materiais para uso nas caminhonetes e caminhão 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 
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16 
Vara de manobra 6 Elem + 

Bolsa + Cabeçote Universal  

Und. 07    

Fabricada em fibra de vidro preenchida com poliuretano, o conjunto é composto por 06 elementos, sendo: 01 

elemento punho e 04 elementos intermediários com 038mm e 01 elemento superior com 032 mm. Comprimento 

útil total: 7700mm. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

17  Bastão de aterramento Und. 06    

Bastão aterramento de ferragem com detector de tensão. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

18 Cone de sinalização viária  Und. 60    

Cone de sinalização laranja e branco 50cm em PVC rígido, 50cm, confeccionado com composto plástico de alta 

durabilidade e resistência, além de possuir uma alta visibilidade para sinalização. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

19 Corda para sinalização  M 210    

Corda de polietileno trançada especialmente desenvolvida para sinalização, demarcação e isolamento de área, na 

cor preta e amarelo, diâmetro 10,0MM, peso grama/m 33,5, rendimento metros por Kg 30. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

20 
Lençol borracha isolante 

elétrico NR10 baixa tensão C/ 

laudo 

 

Und. 

 

48 

   

Lençol isolante de borracha protege o eletricista de tensão até 1000V(1KV), testado em 5KV (5000V) contra 

acidentes de eventuais aproximações ou contatos com partes ou linhas vivas e energizadas. Atende norma ASTM 

D1048: Classe 0. Fixação por velcro, o que evita o uso de pregadores e fixadores. Medida: 800mm X 300 mm, 

espessura 2 mm, cor; laranja. Com laudo válido e com data atual. Atende a requisitos das normas NR10, 

NRB5410, NRB14039 ASTM F479, ASTM D178 e ASTM D1048. Características e aplicabilidade: para uso em 

quadros, cabines elétricas, CCM para isolamento elétrico, etc. Principais características: Boa flexibilidade e 

capacidade de absorção de choque, impermeável (não absorve líquidos ou odores) Flexível. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

21 
Calço de borracha para rodas 

de caminhão  

Und. 10    

Calço de borracha para roda de caminhão - NRB 9735, suporta até 20 toneladas por eixo, Altura 160mm, Largura 

160mm, comprimento da rampa 200mm, peso total 2,8Kg, medidas: 20x15x15. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

22 Estropo de aço 5/16 (1m) Und. 02    

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

23 Estropo de aço 5/16 (120 cm) Und. 02    

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

24 Enxada com cabo Und. 04    

Características, marca paraboni, modelo: sul, especificações; enxada em aço SAE 1070, cabo em madeira olho 

redondo, dureza: 46 a 50 RC, acabamento: preto/verniz, dimensões tamanho do cabo ©: 125cm, tamanho da 
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enxada (LxA): 17,5 x 20,3, olho: 3,8 cm, peso: 1,65Kg. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

25 Cavadeira articulada grande Und. 04    

Características da ferramenta, cavadeira temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e 

menor desgaste durante o uso. Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade pintura eletrostática a pó, 

maior proteção contra oxidação. Cabo de 110cm, produzido com madeira de origem renovável. Cabo com 

acabamento envernizado, para um melhor acabamento e apresentação do produto, camada protetora em verniz. 

Batente em polipropileno que limita o ângulo de fechamento dos cabos, evitando o choque entre as mãos e 

proporciona um trabalho mais ergonômico e seguro. Dados técnicos, peso: 1,75 Kg, comprimento: 1291mm, 

largura: 107 mm e altura: 121 mm. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

26 
Pá de bico com cabo y metálico - 

Chapa 1,2MM 

Und. 04    

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

27 
Picareta com cabo de madeira 

de 95Cm 

Und. 04   
 

 

Picareta com cabo, fabricado em aço especial, cabo de madeira de alta qualidade, ferramentas de alta resistência, 

proteção contra ferrugem, extremidades levemente afiadas, tamanho total: 95cm.   

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

28 
Picareta chibanca nº 4, cabo de 

madeira 90Cm.  

Und. 04   
 

 

Picareta chibanca nº 4, cabo de madeira 90cm, Tramontina, dimensão (C x L x A):90.50 x 37.80 x 9.80 

centímetros, peso: 2.68 Kg, produzidas em aço carbono de alta qualidade, temperado. Pintura eletrostática a pó na 

cor vermelha. Especificações técnicas: cabo de madeira resistente com 90cm. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

29 
Cavadeira reta com cabo de 

madeira de 140cm 

Und. 04 
 

  

Cavadeira reta, cabo de madeira de alta qualidade, comprimento total: 140cm. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

30 Linha de vida para eletricista  M 80    

Corda para linha de vida, corda estática em poliamida (nylon), diâmetro de 12 mm, e resistência a tração de 2200 

kgf. Deverão ser constituídas de uma capa trançada com 48 fios, que serve para proteger a corda da abrasão, e de 

uma alma, composta de vários feixes contínuos de fibras de nylon 6.6, de formato espiralado, que servem para 

absorver o impacto. Apresenta elasticidade de cerca de 3%.  Para uso com trava queda de acordo com a NR 18 e 

NR 35. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

31 
Escada Profissional extensível 

fibra de vidro degraus de 

alumínio 9 m X 6 m 

 

Und. 

 

01  
  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT Marca Valor unitário Valor Total 

32 Escadas extensível de fibra de      

mailto:licita.esurb@gmail.co


EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS OBRAS E URBANIZAÇÃO 
 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP 

 

Avenida Norival Guilherme Vieira, 165 - Bairro Ibituruna – Fone (38) 3212-1015 – CEP 39401-289 
Montes Claros/MG - E-mail: licita.esurb@gmail.co    

26 

vidro – 23 degraus - 4,20 x 7,20 

metros.  

Und. 03 

Especificações: não conduzem eletricistas, São resistentes a corrosão química, carga máxima: 110Kg, Fe = fibra 

extensível, Fe = 23, degraus:13x2 1, fechada (M): 4,20 e aberta (M) 7,20, peso (Kg): 20,0. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Global do contrato: 
 
2.1 - O valor global deste contrato é de R$ _____________ ( _________________________________). 

 
2.2 - Nos preços já estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, 
ônus previdenciários e trabalhistas, impostos diretos e indiretos, seguros e outros encargos ou acessórios.  

 
2.3 - Os preços não sofrerão reajuste. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Pagamento: 
 
3.1 - O pagamento decorrente da concretização desta licitação será efetuado pelo Setor Financeiro da ESURB, 
por processo legal, na condição a vista após entrega da mercadoria e emissão da Nota Fiscal, com o devido 
recebimento do almoxarifado da ESURB, da quantidade fornecida, mediante a comprovação da regularidade 
fiscal da contratada, por meio de CND do INSS, CRF do FGTS e CNDT - Trabalhista, na data de vencimento do 
compromisso. 
 
3.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 
de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
3.3 - Se o objeto não for entregue conforme condições estabelecidas no instrumento convocatório, o pagamento 
ficará suspenso até seu recebimento definitivo nas condições estabelecidas. 

 
3.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto tiver, por parte desta, pendência de liquidação de 
qualquer obrigação financeira decorrente de sanções administrativas ou inadimplência contratual, sem que isso 
gere direito a reajustamento de preços. 

CLÁUSULA QUARTA - Da Vigência: 

4.1 - O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja aditivo contratual entre Esurb e a Prefeitura Municipal de 
Montes Claros, por prazo não superior ao período de aditamento.  

CLÁUSULA QUINTA - Das Condições de Execução do contrato 

 
5.1 - As compras serão realizadas de forma parcelada conforme demanda da ESURB, através de Autorização 
de Fornecimento (AF) emitida pela ESURB, assinada e autorizada por quaisquer dos seus diretores. 
 
5.2 – Da entrega: A empresa adjudicatária compromete-se a entregar o objeto solicitado em até 10 (dez) dias 
após o recebimento da Autorização de Fornecimento. 
          
5.3 - O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será o Setor de Almoxarifado 
da ESURB, localizado a Avenida Major Alexandre Rodrigues Nª 84 Bairro Ibituruna, observados os artigos 73 a 
76 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
5.4 - Critérios de Aceitabilidade do Objeto – Reserva-se também ao Setor de Transportes, o direito de recusar 
todo e qualquer material em desacordo com a solicitação, obrigando-se a Contratada a promover sua 
substituição, desde que a reclamação seja manifestada pelo solicitante num prazo máximo de 02 (dois) 
dias  úteis a partir do recebimento, sem quaisquer ônus adicionais para a ESURB. 
 
5.5 - O não cumprimento do contrato no que se refere ao rendimento e qualidade do material obriga a 
CONTRATADA a providenciar sob suas expensas a sua substituição, no prazo de 02 (dois) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da notificação por parte da CONTRATADA, ficando o pagamento do 
mesmo suspenso até a efetiva e regular substituição do material rejeitado por má qualidade. 
 

mailto:licita.esurb@gmail.co


EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS OBRAS E URBANIZAÇÃO 
 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP 

 

Avenida Norival Guilherme Vieira, 165 - Bairro Ibituruna – Fone (38) 3212-1015 – CEP 39401-289 
Montes Claros/MG - E-mail: licita.esurb@gmail.co    

27 

5.6 - A ESURB reserva-se o direito de não receber as peças nos seguintes casos: 

 Peças e ferramentas estragadas ou em mau estado de conservação 

 Peças e ferramentas com embalagem violada 

 Peças e ferramentas com defeitos de fabricação 

 Peças e ferramentas de marca e/ou qualidade diferentes aos contratados 

 Peças e ferramentas fora da especificação técnica contratual 

 Peças e ferramentas com embalagens insuficientes e/ou inadequadas para transporte e armazenamento 

 Peças e ferramentas em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório. 
 
5.7 - Nos preços já estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, 
ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios.  
 
5.8 - A empresa adjudicatária compromete-se a comparecer em até 48 horas após a convocação para assinatura 
do contrato. 
 
5.9 - O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação será de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja aditivo contratual entre Esurb e a Prefeitura Municipal de 
Montes Claros, por prazo não superior ao período de aditamento. 
 
5.10 - O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem autorização da ESURB por escrito, sob pena de aplicação de 
sanção, inclusive rescisão, observado o artigo 78, inciso VI da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA - Das Obrigações 
  
6.1 - Por parte da CONTRATADA: 
6.2 - Promover a entrega, responsabilizando pela qualidade dos produtos. 
 
6.3 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à ESURB, imediatamente, 
qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 
 
6.4 - Prestar o fornecimento, objeto do contrato, de forma ininterrupta e da maneira indicada pela ESURB. 
 
6.5 - A fim de assegurar a boa execução do contrato a CONTRATADA, deverá apresentar Certificado de Garantia 
do Fabricante no momento da assinatura do contrato. 
  
6.6 - Por parte da ESURB: 
 
6.7 - Emitir as necessárias autorizações de fornecimento indicando as quantidades solicitadas e o(s) local (ais) de 
entrega respectiva. 
 
6.8 - Notificar a CONTRATADA através do seu representante legal, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 
observadas no fornecimento dos produtos. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Das Sanções administrativas 

7.1 - O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do 
objeto licitado, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento onde estiver inscrito, pelo prazo de até 2 
(dois) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais. 
7.2 - O descumprimento total ou parcialmente do contrato firmado ensejará a aplicação das sanções abaixo 
citadas, previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666 de 1993, garantida a defesa prévia, nos seguintes 
termos: 
7.2.1 - Advertência por escrito; 
7.2.2 - Multa, observados os seguintes limites: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor total deste contrato, até o 30

o
 (trigésimo) dia decorrente da 

entrega dos produtos em desconformidade com a especificação do objeto estabelecida no edital convocatório. 
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b) -10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso da contratada, injustificadamente, desistir do 
fornecimento, dando causa à sua rescisão; 
c) -15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias do 
fornecimento, com a consequente rescisão contratual; 
7.2.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Empresa pública, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
7.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ESURB, 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 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 7.2.3 anterior. 
 
7.3 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser pago por meio de guia 
própria, a ESURB, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação. 
 
7.4 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do 
descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - Da Rescisão contratual: 
8.1 - A rescisão contratual poderá ser judicial ou extrajudicial, por acordo amigável entre as partes, ou por ato 
unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78, da Lei 
8.666/93. 
 
8.2 - Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a Contratada será notificada, em observância aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
  
8.3 - Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o contrato será rescindido sempre que a Contratada se 
conduzir dolosamente. 

 
CLÁUSULA NONA - Do Foro: 
9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros – Minas Gerais para solucionar quaisquer dúvidas quanto à 
execução do presente contrato. 
 
9.2 - E, por estarem justas, as partes firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 
Montes Claros/MG, ___/___/______. 
 
 
_____________________________   __________________________ 
Sr. Diretor Presidente      CARGO 
Empresa Mun. de Serv., Obras e Urbanização CONTRATADA 
 
 
Testemunhas:  
 
_______________________________  ___________________________________ 
Nome:        Nome: 
CPF:                          CPF:  
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