Câmara Municipal de Planura
Rua: Sacramento, 111, Centro. Planura/MG CEP: 38220-000
Telefone/Fax (34) 3427 2101
www.cmplanura.mg.gov.br
e-mail: camara@cmplanura.mg.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 005/2016
Pregão Presencial nº 001/2016
Tipo: Menor Preço Por Centímetro/Coluna

1. PREÂMBULO
1.1. A Câmara Municipal de Planura, torna público aos interessados que fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, tipo “Menor Preço Por Centímetro/Coluna”, a ser regido pela,
Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, pelo
Decreto Municipal 168/2006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de
1993, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1.2. O PREGÃO será conduzido pela PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, conforme
designação pela Portaria nº 003 de 18 de janeiro de 2016.

1.3. O PREGÃO será realizado DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016, COM INÍCIO ÀS 15:00 HORAS, na
Secretaria da Câmara Municipal de Planura, Rua Sacramento, 111, nesta cidade de Planura-MG, quando
deverão ser apresentados, FORA DOS ENVELOPES, O(S) DOCUMENTO(S) PARA
CREDENCIAMENTO (se for o caso), A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E A DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (se for o caso), E, DEVENDO APRESENTAR TAMBÉM OS ENVELOPES
PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, seguindo-se em ato continuo seu
processamento.

1.4. O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos presenciais, poderá
encaminhar os envelopes “Proposta” e “Documentação” e, em terceiro envelope, devidamente
identificado (ou avulsos), DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e a
DECLARAÇÃO DE ME/EPP, se for o caso, por correio ou diretamente no protocolo da Divisão de
Licitações, até o prazo e atendidas às condições estabelecidas neste edital. A Câmara Municipal de
Planura/MG não se responsabilizará e não aceitará, documentos e envelopes 01 e 02 (Proposta de preço
e Habilitação) entregues atrasados pelo correio, os mesmos devem ser entregues à Pregoeira designada
no preâmbulo, no local, data e horário definidos neste Edital.

2. OBJETO
2.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULO DE
COMUNICAÇÃO ESCRITA DE GRANDE CIRCULAÇÃO NESTA CIDADE E REGIÃO, PARA
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO DO
MUNICÍPIO DE PLANURA-MG, EM PÁGINAS INDETERMINADAS PELO MENOR PREÇO POR
CENTÍMETRO/COLUNA PRETO E BRANCO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
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3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que:
3.1.1. Atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos;
3.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado;
3.1.3. A participação no procedimento licitatório implica na aceitação integral dos termos do edital e
seus anexos e o pleno conhecimento dos regulamentos, instruções e leis aplicáveis, bem como no
reconhecimento da inexistência de qualquer fato impeditivo.

3.2.

Será vedada a participação de empresas:

3.2.1. Que estejam reunidas em consórcio, coligação ou cooperativas;
3.2.2. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão ou impedimento para licitar ou contratar com a
Câmara Municipal de Planura ou tenha sido declarada inidônea pela administração pública;

3.2.3. Sob processo de falência ou concordata;
3.2.4. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações;
3.2.5. Estrangeiras que não funcionem no País;
3.2.6. Que diretamente ou indiretamente, possuam como diretores, gerentes, sócios e responsáveis
técnicos, servidores ou dirigentes da Câmara Municipal de Planura e/ou responsável pelo setor
licitação;

3.2.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em
comum.

4. CREDENCIAMENTO
4.1. O representante da licitante interessado em oferecer lances verbais deverá proceder ao
credenciamento no início da sessão.

4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, que deverão ser entregues
separadamente (fora) dos envelopes de proposta e de documentação de habilitação:

4.2.1. Tratando-se de Representante Legal: o Ato Constitutivo da empresa (contrato social ou estatuto
social em vigor com a última alteração, ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta
Comercial) no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura. Quando o Representante Legal, por força do instrumento legal, não puder
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exercer a administração ou gerência individualmente, tornar-se-á obrigatória a apresentação de Procuração
de um sócio para outro, conforme o subitem 4.2.2 abaixo;

4.2.2. Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular, conforme Anexo
III – Modelo de Procuração de Credenciamento, acompanhado do correspondente documento, indicado no
subitem 4.2.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo o documento original de
identificação que contenha foto.

4.4. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado.
4.5. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas em cartório ou cópias simples
acompanhadas do original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio.

4.6. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a empresa, mas
impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome.

5. DAS DECLARAÇÕES
5.1. As Declarações deverão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo Procurador
Credenciado (Anexo III–Modelo de Procuração Credenciamento).

5.2. A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação deverá ser entregue fora dos
envelopes de proposta e de documentação, e ser apresentada de acordo com modelo estabelecido no
Anexo IV – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação.

5.3.

A declaração de ME/EPP, conforme Anexo VI, deverá igualmente ser entregue fora dos envelopes
de proposta e documentação, podendo ser substituído por Certidão ou Declaração Expedida pela Junta
Comercial, comprovando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com data de
emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para a
apresentação das propostas, ou qualquer outro meio de prova.

5.4.

A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios estabelecidos
na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar o descrito no subitem 5.3. Não o fazendo no ato de
credenciamento, considera-se que renunciou ao seu direito.

6. DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.1. Encerrada a etapa de credenciamento e apresentação das declarações, proceder-se-á ao recebimento
dos envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação.

6.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa o nome e CNPJ da proponente e os
seguintes dizeres:
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RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
CNPJ:
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

DATA DA ABERTURA: 22/02/2016 às 15h
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
CNPJ:
ENVELOPE Nº 2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

DATA DA ABERTURA: 22/02/2016 às 15h
6.3. Até que seja aberto o primeiro envelope, a pregoeira poderá aceitar a participação de licitantes
retardatários, visando o interesse público da “ampliação da disputa”, a seu exclusivo critério e
responsabilidade.

7. DA PROPOSTA
7.1. O envelope Nº 1 – PROPOSTA - deverá obedecer aos seguintes requisitos:
7.1.1. As propostas devem ser datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e
rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões,
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais
falhas não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a
exata compreensão de seu conteúdo, contendo:
a) Nome, número do CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância da licitante;
b) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a entrega dos
envelopes;
c) Prazo de entrega do objeto, conforme estabelecido no Anexo I - Termo De Referência.
d) Condições de Pagamento, conforme estipulado no edital;

7.1.2. Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos e encargos sociais,
bem como quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da
presente licitação.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1. O Envelope nº 2 - Documentação de Habilitação- deverá conter os seguintes documentos:
a) Registro comercial para empresa individual, ou no caso de sociedades comerciais, cópia do Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e a última alteração, autenticadas por Cartório competente ou
por membro da Comissão Permanente de Licitação, devendo neste último caso, ser apresentado também o
documento original;
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b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJMF) atualizado;
c) Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado, relativo à sede da licitante;
d) Certidão Negativa de débitos expedida pela Prefeitura Municipal;
e) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
f) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da união ou Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando sua regularidade perante a Justiça
do Trabalho;
h) Certidão Negativa de Falência ou Concordata
i) Declaração que não emprega servidor público, conforme modelo do Anexo VIII deste Edital;
j) Declaração de não emprego de menores de 18 anos, conforme modelo do Anexo VII deste Edital;
k) Declaração atestando que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração
Pública, conforme modelo Anexo V edital.
l) Prova de que o veículo de comunicação possui circulação no Município de Planura-MG., e região.
m) Prova de veiculação semanal do jornal, que poderá ser realizada através das 08 (oito) ultimas edições
consecutivas, referente a um período de 60 (sessenta) dias.
o) Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes;

8.1.1. 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.

9. SESSÃO DO PREGÃO
9.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, a Pregoeira declarará aberta a Sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará
novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os
Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

9.2. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
9.2.1. Abertos os envelopes de Propostas de Preço, a Pregoeira verificará a conformidade destas com os
requisitos formais e materiais do Edital e o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

9.2.2. Dentre as propostas aceitas, a Pregoeira classificará em primeiro lugar a proposta de Menor Preço
por Centímetro/Coluna e as demais que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
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em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço por centímetro/coluna, para participarem dos
lances verbais.

9.2.3. Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que
seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
escritas apresentadas.

9.3. LANCES VERBAIS
9.3.1. Aos licitantes classificados na forma do item 9.2.2, será dada a oportunidade para nova disputa,
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço para os demais licitantes.

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

9.3.3. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço por centímetro/coluna.

9.3.4. O primeiro lance verbal da sessão deverá ser de valor inferior ao da proposta escrita de menor
preço, inferior, no mínimo, em R$ 0,50 (cinquenta centavos). Os demais lances deverão cobrir o anterior,
observada a mesma regra deste subitem;

9.3.5. A licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no item 9.3.1 quando convocada pela
Pregoeira, será excluída das próximas rodadas de lances;

9.3.6. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero;

9.3.7. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar nº 123/06.

9.3.7.1. Entende-se por empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, aquelas situações em que as
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores à proposta mais bem classificada durante a etapa de lances.

9.3.7.2. Procedimento a ser adotado no caso de ocorrência de empate, na forma e condições da Lei
Complementar nº 123/06, quando a menor proposta ou o menor lance não for ofertado por microempresa
ou empresa de pequeno porte que possa se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações
previsto na mencionada Lei.

9.3.7.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada no intervalo percentual de
até 5%, definido nos termos do subitem 9.3.7.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta
de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos
após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. Apresentada proposta nas condições acima
referidas, será analisada sua documentação de habilitação.
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9.3.7.2.2. Não sendo declarada vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
subitem 9.3.7.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

9.3.7.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.3.7.1, será realizado sorteio entre elas,
definindo e convocando o vencedor do sorteio para, querendo, encaminhar melhor oferta.

9.3.7.2.4. Não havendo licitante vencedor, enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos previstos no subitem 9.3.7.1, será analisada a documentação de habilitação do licitante que
originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, após exame de aceitabilidade e negociação, se
regular, será declarado vencedor, sendo, na hipótese de não interposição de recurso, adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

9.3.7.2.5.

O disposto no subitem 9.3.7.1 somente se aplicará quando a menor proposta ou o menor lance
não tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.4. JULGAMENTO
9.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO CENTÍMETRO/COLUNA- ITEM.
9.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

9.4.3. Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, a Pregoeira deverá negociar para que seja obtido
um melhor preço.

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

9.4.5. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender as exigências habilitatórias, a
Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, pela ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o
qual apresentou proposta.

9.5. Declaração da licitante vencedora em sessão pública;
9.5.1. Vistas e rubrica, pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes, em todas
as propostas, nos documentos de habilitação da vencedora e no fecho dos envelopes de habilitação
remanescentes;

9.5.2. Fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelos
representantes das licitantes;

9.5.3. Homologada a licitação pela autoridade superior, deverá ser procedida a convocação da licitante
vencedora (adjudicatário) para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos; vencendo-se o prazo
em dia não útil, ficará ele automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.
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10. RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 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, sendolhes asseguradas vista imediata dos autos.

10.2. A Pregoeira poderá no ato de interposição do recurso, exercer juízo de admissibilidade, recebendo
ou não o apelo, motivadamente.

10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará decadência do direito de
recurso.

10.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
10.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.6. O resultado do recurso será divulgado mediante a fixação no quadro de aviso deste órgão e
comunicado a todos os licitantes via correio eletrônico.

11.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Inexistindo interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante
vencedor, e encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pela Autoridade
Competente.

11.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e determinará a contratação.

11.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do Contrato, ou recuse-se a
assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

11.4. O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o Contrato dentro do prazo máximo de
05 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação para tal, através de contato telefônico ou correio
eletrônico.

12.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO, DO PRAZO E DO PAGAMENTO

12.1. A quantidade de publicações será determinada pela Câmara Municipal de Planura, através de envio
do material a ser publicado, cujo quantitativo poderá ser variável a critério da mesma, de acordo com as
suas necessidades e/ou conveniência, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93, sem
que isto implique alteração do preço ofertado.
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12.2. A execução do objeto se dará à medida das necessidades da Câmara Municipal, que enviará, até ás
12h do dia anterior à edição do jornal, a matéria para publicação.

12.3. As matérias para publicação serão enviadas por endereço eletrônico. O endereço eletrônico do
licitante deverá ser informado na proposta de preços.

12.4. Em casos excepcionais, as matérias serão enviadas até as 17h do dia anterior à edição do jornal em
que a matéria deva ser publicada.

12.5. A nota fiscal referente aos serviços prestados deverá mencionar além do objeto e demais itens
necessários, o tamanho da publicação realizada.

12.6. O prazo de execução do Contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante termo
aditivo, na forma prevista no artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, mediante termo aditivo.

12.7. O pagamento decorrente da prestação dos serviços, será efetuado mensalmente, com apresentação
da Nota Fiscal, comprovante (exemplar) e relatório descritivo das publicações, juntamente com as
Certidões Negativas de Débito junto à Fazenda Federal, Estadual, Trabalhista e do Certificado de
Regularidade Fiscal do FGTS.

12.7.1. A tesouraria terá até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal para efetivação do
pagamento.

12.7.2. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a Contratada, e seu vencimento
ocorrerá 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.

12.8. Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário e/ou transferência online.
12.9. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

13.

REAJUSTE DE PREÇO

13.1. Os preços não sofrerão reajuste, salvo as hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65,
da Lei Federal nº 8.666/93.

14.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela Pregoeira, bem
como atraso e inexecução parcial ou total dos serviços, caracterizarão o descumprimento da obrigação
assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:

14.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
14.1.2. Multas, na forma prevista no instrumento convocatório ou Contrato entre as partes;
14.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar com a Câmara Municipal de Planura – MG;
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14.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo não
superior a 5 (cinco) anos.

14.2. A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a previa defesa, no
caso de descumprimento de qualquer clausula ou condição do Contrato, instrumento deste Edital, e, em
especial, nos seguintes casos:

14.2.1. Recusa de entregar o objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor total;
14.2.2. Entrega dos serviços em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade,
rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.

14.2.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor
do Contrato.

14.3. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com
a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.

15.

DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da proposta e da
documentação não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

15.2. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos
Documentos de Habilitação apresentados na sessão.

15.3. É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem
como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões.

15.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do pregão.
15.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no
parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

15.6. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Edital.
15.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado ou anulado em todo ou em parte, por ilegalidade de oficio ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

15.8. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá 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 diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo.
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15.9. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação
serão prestadas pela Pregoeira, no horário de 08h às 11:30 ou de 13h ás 17h, de segunda a sexta-feira, pelo
telefone (34) 3427-2101.

15.10. Integram o presente Edital:










Anexo I – Termo de Referência
Anexo II - Especificação do Objeto e modelo de proposta de preço;
Anexo III – Modelo de Procuração de Credenciamento
Anexo IV – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação
Anexo V – Modelo da declaração de inexistência de fatos superveniente impeditivo da habilitação;
Anexo VI – Modelo de Declaração de ME/EPP
Anexo VII – Modelo de Declaração que não emprega menor – Lei 9854/99
Anexo VIII - Declaração que não emprega servidor público;
Anexo XV - Minuta do Contrato

15.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara
Municipal de Planura.

15.12. - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
15.13. - Aos casos omissos aplicar-se-á as demais disposições constantes da legislação vigente.
15.14. - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da Comarca de Frutal com
exclusão de qualquer outro.
PLANURA/MG, __ de ________________ de 2016.

CARLA ALVES DE OLIVEIRA GOMES
Pregoeira

LUCAS DIOVANE DA SILVA
Presidente
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº: 005/2016
Modalidade: Pregão Presencial 001/2016
Tipo: Menor Preço Por Centímetro/Coluna

DADOS DO SOLICITANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PLANURA – MG.
LOCALIZAÇÃO: RUA: SACRAMENTO Nº 111 – CENTRO – PLANURA – MG. FONE: (34) 3427-2101
OBJETO:
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de veículo de comunicação escrita de grande
circulação nesta cidade e região, para publicação dos atos oficiais e institucionais do Poder Legislativo do
Município de Planura-MG, em páginas indeterminadas pelo menor preço por centímetro/coluna preto e
branco, por um período de 12 (doze) meses.
ITEM:
12.000 Centímetros/Coluna - Publicação de Matéria
LOCAL/DATA E HORÁRIO
Dia: 22 de fevereiro de 2016,
Horário: às 15 Horas,
Local: Secretaria da Câmara Municipal
Rua: Sacramento nº 111 - Centro – Planura/MG.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução dos serviços objeto desta licitação é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
mediante termo aditivo, na forma prevista no artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93.
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
A quantidade de publicações será determinada pela Câmara Municipal de Planura, através de envio do
material a ser publicado, cujo quantitativo poderá ser variável a critério da mesma, de acordo com as suas
necessidades e/ou conveniência, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93, sem que
isto implique alteração do preço ofertado.
DA EXECUÇÃO DO OBJETO
 A execução do objeto se dará à medida das necessidades da Câmara Municipal, que enviará, até ás 12h
do dia anterior à edição do jornal, a que o texto deverá ser publicado, o texto para publicação.

Câmara Municipal de Planura
Rua: Sacramento, 111, Centro. Planura/MG CEP: 38220-000
Telefone/Fax (34) 3427 2101
www.cmplanura.mg.gov.br
e-mail: camara@cmplanura.mg.gov.br

 As matérias para publicação serão enviadas por endereço eletrônico. O endereço eletrônico do licitante
deverá ser informado na proposta de preços.
 Em casos excepcionais, as matérias serão enviadas, caso em que serão enviadas até as 17h do dia
anterior à edição do jornal em que a matéria deva ser publicada.
 A nota fiscal referente aos serviços prestados deverá mencionar além do objeto e demais itens
necessários, o tamanho da publicação realizada.
DO PAGAMENTO:
 O pagamento decorrente da prestação dos serviços, será efetuado mensalmente, com apresentação da
Nota Fiscal, comprovante (exemplar) e relatório descritivo das publicações, juntamente com as Certidões
Negativas de Débito junto à Fazenda Federal, Estadual, Trabalhista e do Certificado de Regularidade
Fiscal do FGTS.
 A tesouraria terá até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal para efetivação do
pagamento.
DESIGNAÇÃO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
Ficam designados os seguintes membros para promover o pregão presencial, de acordo com a Portaria nº
003 de 18 de janeiro de 2016.
Carla Alves de Oliveira Gomes – PREGOEIRA
Fernando Queiroz Diniz – MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
Edimara Lunaro Montes – MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

Planura-MG., 05 de fevereiro de 2016.

Carla Alves de Oliveira Gomes
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ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS
Processo nº: 005/2016
Modalidade: Pregão Presencial 001/2016
Tipo: Menor Preço Por Centímetro/Coluna
DADOS DO PROPONENTE
Razão Social:
Endereço:
E-mail:

CNPJ:
Tel.:

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
Nome:
CPF:
RG:
DADOS DA CONTA BANCARIA:
Agência
Conta:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULO
DE COMUNICAÇÃO ESCRITA DE GRANDE CIRCULAÇÃO NESTA CIDADE E REGIÃO, PARA
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO
DE PLANURA-MG., EM PÁGINAS INDETERMINADAS PELO MENOR PREÇO POR
CENTÍMETRO/COLUNA PRETO E BRANCO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
Deverá conter na proposta a descrição abaixo:
Item

Qtd

Unidade

1

12.000

Cm/coluna

Descrição
Publicação de Matéria
(conforme objeto)

Valor unitário
R$

Valor total
R$

VALOR POR EXTENSO:
VALIDADE DA PROPOSTA: (não inferior a 60 sessenta dias)
Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos e encargos sociais, bem como
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.
PLANURA/MG, XX de XXXXXXX de 2016.
(empresa)
CNPJ
Responsável
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ANEXO III

CREDENCIAMENTO
Processo nº: 005/2016
Modalidade: Pregão Presencial 001/2016
Tipo: Menor Preço Por Centímetro/Coluna

Pelo presente instrumento, a empresa ____________________ (razão social),
inscrita no CNPJ/MF nº _______________, com sede na ____________(endereço
completo), por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui
como procurador o Sr. (a) _______________________ (qualificação completa); inscrito no
CPF nº ______________; portador do RG nº _______________, residente em
____________________ (endereço completo), ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES
para representá-la em todos os atos inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 da
Câmara Municipal de Planura, podendo, inclusive, formular lances, complementar
proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de
recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações, assinar declarações e
assinar o Contrato oriundo da Licitação, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom
e fiel cumprimento deste mandato.

........................................; ................de.......................de 2016.

______________________________________
Razão Social
(assinatura do(s) representante(s) legal(is) do proponente e carimbo)

Observação:
Deverá ser em papel timbrado e entregue à Pregoeira ou equipe de apoio no ato da abertura da sessão do
pregão por ocasião do credenciamento.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO
(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação)

Processo nº: 005/2016
Modalidade: Pregão Presencial 001/2016
Tipo: Menor Preço Por Centímetro/Coluna

A __________________________________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº
_______________, localizada na ____________________________(endereço completo),
declara, sob as penas de Lei e em conformidade com a Lei n nº 10.520/02, que cumpre
todos os requisitos de habilitação estabelecidos para o processo licitatório na Câmara
Municipal de Planura, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016.

........................................;................de.......................de 2016.

___________________________________
Nome: (Representante Legal)
CPF nº

Observação: Deverá ser em papel timbrado e assinada pelo representante legal da empresa ou procurador
credenciado, desde que tenha poderes para tanto outorgados na procuração e apresentada fora dos
envelopes proposta e habilitação.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO
(Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação)

Processo nº: 005/2016
Modalidade: Pregão Presencial 001/2016
Tipo: Menor Preço Por Centímetro/Coluna

A __________________________________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº
_______________, localizada na ____________________________(endereço completo)
neste ato representada pelo Sr. ____________________________________, declara sob as
penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua
habilitação no procedimento licitatório na Câmara Municipal de Planura, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 001/2016, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

........................................;................de.......................de 2016.

___________________________________
Nome: (Representante Legal)
CPF nº
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte)

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas
neste
ato
convocatório,
que
a
empresa
__________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ
nº. ________________________é (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito
de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório, PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 001/2016, realizado na Câmara Municipal de Planura.

............................;.........de...................................de 2016.

___________________________________
Assinatura do representante
Nome do representante
RG nº

OBSERVAÇÃO: Deverá ser em papel timbrado e assinado pelo representante legal da empresa ou
procurador credenciado, desde que tenha poderes para tanto outorgados na procuração e apresentada
dentro do envelope habilitação.
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO
(Não Emprega Menor - Inciso XXXIII do Art. 7º da CF)

Processo nº: 005/2016
Modalidade: Pregão Presencial 001/2016
Tipo: Menor Preço Por Centímetro/Coluna

A ____________________________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº
________________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)
___________________________, portador(a) do RG nº _______________ e do CPF nº
____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

...............................;...... de ....................... de 2016.

____________________________________
Nome (Representante Legal)
CPF

Observação: Deverá ser em papel timbrado e assinado pelo representante legal da empresa ou procurador
credenciado, desde que tenha poderes para tanto outorgados na procuração e em caso afirmativo,
assinalar a ressalva acima.
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO
(Não Emprega Servidor Público)

Processo nº: 005/2016
Modalidade: Pregão Presencial 001/2016
Tipo: Menor Preço Por Centímetro/Coluna

A ____________________________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº
________________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)
___________________________, portador(a) do RG nº _______________ e do CPF nº
____________________, DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal servidores
públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada
de decisão (inciso III, do art 9º da Lei 8.666/93).

...............................;...... de ....................... de 2016.

____________________________________
Nome (Representante Legal)
CPF

Observação: Deverá ser em papel timbrado e assinado pelo representante legal da empresa ou procurador
credenciado, desde que tenha poderes para tanto outorgados na procuração e em caso afirmativo,
assinalar a ressalva acima.
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ANEXO XV
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. XXX/2016.
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, que entre si celebram a CÂMARA
MUNICIPAL DE PLANURA-MG, e a empresa
XXXXXXXXXXXXX.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PLANURA, doravante denominada CONTRATANTE, localizada na Rua
Sacramento, nº. 111 – Centro, no município de Planura/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.938.381/000117, neste ato representada pelo seu Presidente, LUCAS DIOVANE DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador
do RG MG-15.211.078 - PCE/MG e do CPF nº: 076.565.686-89, residente e domiciliado à Rua Treze, nº 08,
Vila Residencial de Furnas, nesta cidade de Planura/MG, doravante denominado (a) CONTRATADA
_______________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________, com endereço em
__________________________, , n°.______, bairro _________________, CEP: _____________, neste ato
representada por ____________________________, portador do Documento de Identidade nº
_______________, inscrito no CPF nº ________________, residente e domiciliado na cidade de
____________________ à Rua ____________________________, nº _________., resolvem firmar o presente
contrato, segundo objeto especificado na cláusula primeira, em conformidade com o Processo Licitatório nº
005/2016, na Licitação Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 001/2016, sob a regência da Lei federal nº.
10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto
Municipal 168/2006, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, cada qual naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULO DE
COMUNICAÇÃO ESCRITA DE GRANDE CIRCULAÇÃO NESTA CIDADE E REGIÃO, PARA
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO
DE PLANURA-MG., EM PÁGINAS INDETERMINADAS PELO MENOR PREÇO POR
CENTÍMETRO/COLUNA PRETO E BRANCO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O valor total do presente contrato é de R$ ________ (_________________________________________),
conforme especificado abaixo:
Item

Qtd

Unidade

1

12.000

Cm/coluna

Descrição
.Publicação de Matéria
(conforme objeto)

Valor unitário
R$

Valor total
R$
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2.2.

Nos preços contratados já estão inclusos todos os impostos, taxas e fretes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO

3.1. O setor competente para receber, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será a Secretaria
Administrativa e Financeira observada os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
3.2. A quantidade de publicações será determinada pela Câmara Municipal de Planura, através de envio
do material a ser publicado, cujo quantitativo poderá ser variável a critério da mesma, de acordo com as
suas necessidades e/ou conveniência, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/93, sem
que isto implique alteração do preço ofertado.
3.3. A execução do objeto se dará à medida das necessidades da Câmara Municipal, que enviará, até às
12h do dia anterior à edição do jornal, a matéria para publicação.
3.4
As matérias para publicação serão enviadas por endereço eletrônico. O endereço eletrônico do
licitante deverá ser informado na proposta de preços.
3.5
Em casos excepcionais, as matérias serão enviadas até às 17h do dia anterior à edição do jornal em
que a matéria deva ser publicada.
3.6
A nota fiscal referente aos serviços prestados deverá mencionar além do objeto e demais itens
necessários, o tamanho da publicação realizada.
3.7. A Câmara Municipal de Planura, reserva-se o direito de não aceitar publicações em desacordo com o
previsto no Edital e Anexos do Processo Licitatório nº 005/2016, Pregão Presencial nº 001/2016 e neste
instrumento contratual.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1
O prazo de execução do Contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante termo
aditivo, na forma prevista no artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, mediante termo aditivo.
4.2. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do
contrato.
4.3. Correm por conta da CONTRATADA todas as despesas e responsabilidades perante as leis
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de acidentes de trabalho decorrente das relações empregatícias da
mesma, assim como todos os impostos incidentes sobre o contrato.
4.4. O pagamento decorrente da prestação dos serviços será efetuado mensalmente, com apresentação
da Nota Fiscal, comprovante (exemplar) e relatório descritivo das publicações, juntamente com as
Certidões Negativas de Débito junto à Fazenda Federal, Estadual, Trabalhista e do Certificado de
Regularidade Fiscal do FGTS.
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4.5. A tesouraria terá até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal para efetivação do
pagamento.
4.6. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas a Contratada, e seu vencimento
ocorrerá 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.
4.7

Os pagamentos serão realizados através de depósito bancário e/ou transferência online.

4.8. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
01.01.01.031.0001.2.001.3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
5.1. Os preços não sofrerão reajuste, salvo as hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do artigo 65,
da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES
6.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, a Câmara
Municipal de Planura, poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº
8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.
6.2. A multa poderá ser aplicada, garantida a prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer
clausula ou condição do Contrato, e, em especial, nos seguintes casos:
6.2.1.

Recusa de entregar o objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor total;

6.2.2. Entrega dos serviços em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade,
rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto.
6.2.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 20% (vinte por cento) do
valor do Contrato.
6.3. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com
a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
7.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos casos previstos no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93,
observado o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS E ADITAMENTOS
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8.1. Os casos omissos e aditamentos contratuais, acaso necessários serão regidos pelas normas da Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, e segundo os princípios gerais do Direito Administrativo e,
subsidiariamente, do Direito Privado, sempre em benefício do interesse público.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
9.1. As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Frutal/MG, para dirimir toda e qualquer
questão oriunda deste contrato.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Planura, MG, XX de XXXXXXXX de 2016.

__________________________________

LUCAS DIOVANE DA SILVA
Câmara Municipal de Planura
CONTRATANTE

_______________________________
RESPONSÁVEL
Empresa
CONTRATADA

XXXXXXXXXX
Presidente da Câmara Municipal
TESTEMUNHAS:
CONTRATANTE

______________________________________
Nome:
RG:

______________________________________
Nome:
RG:

