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 AVISO DE EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 

 
A licitação é destinada  exclusivamente para empresas que estejam na condição de 

ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06. 

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, INCLUÍNDO A CRIAÇÃO DE  ARTES 

GRÁFICAS E  CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, 

SUPORTE AO SETORES NA CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO DAS 

MESMAS, PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS, BEM COMO APLICAÇÃO 

DE ESTRATÉGIAS DE  MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS 

OFICIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM/MG, CONFORME AS 

ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO II DO EDITAL .  

 

APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES: Dia 26/07/2021, até 

as 09:00 (nove horas) .  

 

ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL: Dia 26/07/2021, às 

09:00 (nove horas). 

 

LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL – PRAÇA CÔNEGO FIRMIANO Nº 40, CENTRO , DOM JOAQUIM/MG , 

CEP: 35865-000.  

 

CONSULTAS AO EDITAL: Setor  de Licitações, das 07:00hs (sete horas) às 11:00hs 

(Onze horas) e das 12:00hs (doze horas ) às 16:00hs (Dezesseis horas) segunda a 

sextas feiras, ou  pelo e-mail: licitacao@domjoaquim.mg.gov.br ou no site: 

www.domjoaquim.mg.gov.br . 

 

ESCLARECIMENTOS: : Setor  de Licitações, das 07:00hs (sete horas) às 11:00hs (Onze 

horas) e das 12:00hs (doze horas ) às 16:00hs (Dezesseis horas) segunda a sextas 

feiras, praça cônego firmiano nº 40, centro CEP: 35865-000 ou  pelo e-mail: 

licitacao@domjoaquim.mg.gov.br ou no site: www.domjoaquim.mg.gov.br .  

 

DA ESTIMATIVA DE PREÇOS: A Prefeitura Municipal de Dom Joaquim /MG reserva-se 

ao direito de só divulgar o valor estimado após o encerramento da fase de lances do 

Pregão Presencial, com fulcro no Inc. III do Art. 3º e Inc. III do Art. 4º, ambos da Lei 

Federal do Pregão nº 10.520/2002. Precedentes: Acórdão nº 1789/2009-Plenário. 

Acórdão nº 3028/2010 – Segunda Câmara e Acórdão nº 2080/2012 – Plenário, todos do 

Tribunal de Contas da União. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021. 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

  Dia 26/07/2021, às 09:00 (nove horas). 

HORÁRIO: 09:00  

LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL – PRAÇA CÔNEGO 

FIRMIANO Nº 40, CENTRO – DOM JOAQUIM/MG. 

 

O MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM -MG, representado pelo seu Prefeito Municipal, com 

a interveniência do seu Secretário Municipal, através de seu Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, designados pela Portaria Nº 024/2021, de 22 de março de 2021, torna público 

para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicados, fará 

realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus anexos. O procedimento licitatório 

que dele resultar obedecerá, integralmente a Lei Federal 10.520 de 17/07/02, a Lei 

Federal 8.666 de 21/06/93 e a Lei Complementar Nº 123/06, com as devidas alterações 

e demais normas pertinentes. 

 

INTEGRAM ESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA 

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO III – DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ARTIGO 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO; 

ANEXO V - CREDENCIAMENTO 

ANEXO VI – MINUTA CONTRATUAL 

ANEXO VII – ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL 

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA  

ANEXO XI – RECIBO DO EDITAL 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS 

SOCIAIS, INCLUÍNDO A CRIAÇÃO DE  ARTES GRÁFICAS E  CAPTAÇÃO DE 

FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, SUPORTE AO SETORES 
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NA CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO DAS MESMAS, PRODUÇÃO DE 

TEXTOS PARA REDES SOCIAIS, BEM COMO APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE  

MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS OFICIAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM/MG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO 

TERMO DE REFERENCIA ANEXO II DO EDITAL.  

1.2. Os proponentes deverão apresentar o preço unitário para cada item cotado, a 

marca para cada um dos produtos cotados, se cabível, e o prazo de validade da 

proposta de preços apresentada que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias em 

relação à data de realização do Pregão. 

 

1.3. A execução dos serviços iniciará de forma imediata, após a assinatura do contrato, 

de acordo com necessidade da Administração Municipal. 

 

1.4. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, devendo ser 

preferencialmente digitada em computador ou qualquer meio eletrônico, ou ainda 

datilografada, sendo que não serão apuradas propostas manuscritas e/ou contendo 

qualquer rasura. A proposta deverá estar enumerada conforme o Anexo I deste Edital, 

não podendo ser trocada a ordem numérica de qualquer item, sob pena de prejuízo da 

empresa licitante. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1.  Esta licitação é destinada exclusivamente para empresas que estejam na 

condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da LC 123/06. 

 

2.2. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos. 

 

2.3. Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência, processo de 

recuperação, concurso de credores, dissolução, liquidação, bem como as empresas 

declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 

de Dom Joaquim/MG.  

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. Poderão participar deste processo os interessados que atendam a todas as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos; 

 

3.2. A proponente licitante deverá se apresentar para credenciamento através de um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar 

deste procedimento licitatório, venha a responder pela representada, devendo, ainda, 

no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 

outro documento equivalente. 
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3.3. O credenciamento far-se-á em nome da proponente, outorgado por quem de 

direito, condição expressa e comprovada através do Estatuto ou Contrato Social, por 

meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma 

reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sócio, 

proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar 

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

3.4. Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 

 

3.5. O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

deverá requerer o benefício mediante protocolo, na fase de credenciamento, do 

ANEXO VII, sendo que o não protocolo e consequente desconhecimento, por parte do 

Pregoeiro, de tal enquadramento, implicará na não observância dos preceitos da LC nº 

123/2006 em favor da licitante. 

     
3.6- Declaração  de que cumpri plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

modelo do anexo IV .  
 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO  
 
4.1. As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste 

edital, dois envelopes devidamente lacrados, contendo, no ENVELOPE Nº 01, a sua 

PROPOSTA DE PREÇOS conforme solicitado no ITEM 4.3, e no ENVELOPE Nº 02, a 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO solicitada no ITEM 5 deste Edital, sendo que, 

ambos os envelopes deverão conter, na parte externa, além da sua RAZÃO SOCIAL, 

CNPJ, ENDEREÇO e TELEFONE, os seguintes dizeres:  
 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM - MG 
PROCESSO Nº 035/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021  
PROPONENTE:  

 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM - MG 
PROCESSO Nº 035 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021  
PROPONENTE: 

 

4.2. A PROPOSTA DE PREÇOS a ser entregue deverá ser elaborada visando atender 

as normas deste Edital, devendo estar datilografada ou impressa por processo 

eletrônico, em papel timbrado ou com carimbo de CNPJ da proponente licitante, 
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redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 

datada, assinada pelo representante legal da empresa na última folha e rubricada nas 

demais, e conter o que se segue: 

a) especificação clara e completa dos dados relativos ao objeto licitado, de forma a 

atender as especificações constantes neste Edital; 

b) prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

 

c) a razão social, o CNPJ, o endereço completo da licitante, bem como o número de 

sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência onde deseja receber 

seus créditos; 

 

4.3. A proponente licitante, após haver entregue a sua proposta, poderá retirá-la 

mediante requerimento escrito ou verbal ao Pregoeiro, antes da abertura do respectivo 

envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo citado agente. 

 

4.4. As despesas necessárias para fornecimento e entrega dos itens deverão estar 

incluídas no preço da proposto, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a 

abertura das propostas. 

 

4.5. O prazo de início das atividades não poderá ser superior a 72 (setenta e duas) 

horas após o recebimento da respectiva ordem de fornecimento assinada pela 

Autoridade Administrativa deste Município. 

 

4.6. O serviço licitado deverá ser prestado nos locais e horários determinados pela 

Secretaria Municipal solicitante, nesta cidade de Dom Joaquim-MG. 

 

5 – DA HABILITAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO 

 

A habilitação das proponentes licitantes far-se-á pela verificação da regularidade dos 

seus respectivos documentos, que deverão estar contidos no ENVELOPE Nº 02, quais 

sejam: 

 
5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e última alteração, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus 

administradores; 

c) Decreto de Autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
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para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 

e) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF do sócio gerente da empresa, e do 

representante legal da mesma, se for o caso; 

 
5.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
a) Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, expedida dentro do prazo de 03 (três) meses anteriores à 

data de realização do Pregão, de acordo com inciso II do artigo 31 da Lei Federal 

8.666/93.; 

 
5.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
  
a) Declaração de que, não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos (C.F.B., Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99); 

    b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo e idoneidade conforme 
modelo do  ANEXO VIII .  

c)Atestado de Capacidade Técnica-Operacional que deverá ser comprovada mediante 

a apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por 

qualquer pessoa, de direito público ou privado, o qual comprove que a empresa 

licitante, ou profissional vinculado a mesma, executou serviços compatíveis com o do 

objeto ora licitado. 

d) -  Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo do anexo 

X.  

 
5.4. REGULARIDADE FISCAL: 
  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Débitos relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros) em Conjunto/Unificada na forma da Portaria MF 358, de 05/09/2014, ou 

individual, com emissão anterior a 20/10/2014 e com vigência na data da abertura da 

sessão pública designada no item 1; 

c) Certidão que prove a Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço (FGTS), com vigência na data da abertura da sessão pública designada no 

item 1; 

d) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual da Jurisdição 

fiscal do estabelecimento licitante, com vigência na data da abertura da sessão pública 

designada no item 1; 
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e) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal da Jurisdição 

fiscal do estabelecimento licitante, com vigência na data da abertura da sessão pública 

designada no item 1; 

f) Certidão que prove inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT (Lei nº 12.440/11, que modificou o Decreto-Lei 5.452/43), com vigência na data 

da abertura da sessão pública designada no item 1; 

 
5.5. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópia 

autenticada através de cartório competente, ou cópia simples para autenticação pelo 

Pregoeiro ou Equipe de Apoio, desde que acompanhadas dos originais para 

conferência. 

 

5.6. Os documentos descritos nos itens 5.1, 5.2 e 5.4 poderão ser substituídos pelo 

CRC/2021 (Certificado de Registro Cadastral) desta Prefeitura. 

 
 

 

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

 

6.1. Até o dia e hora no local mencionado no preâmbulo deste Edital o Pregoeiro 

Oficial e/ou equipe de apoio fará o protocolo dos envelopes de Proposta e 

Documentação. 

6.1.2. A abertura dos envelopes 01-PROPOSTA DE PREÇO e 02 - DOCUMENTOS 

dar-se-á na presença das licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública 

do Pregão. 

 

6.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não 

será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

7. PROPOSTA DE PREÇO:  
 
7.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado ou com carimbo de CNPJ 

da proponente, datilografada ou impressa por meio eletrônico, sem rasuras, 

ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo datada e assinada 

pelo representante legal da empresa, e deverá conter: 

 

a) Razão Social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone, e-mail 

(se houver) e nome da pessoa indicada para assinatura do Contrato; 

 

b) Declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme 
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art.64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, contida na 

própria proposta. (Anexo – Modelo de Proposta); 

 

c) Preço: deverão ser descritos os itens, os preços unitários dos itens cotados em 

reais, o valor total, a marca de cada item, quando aplicável. 

 

d) As empresas licitantes deverão deixar em branco ou não descrever os itens que 

não desejarem cotar, de maneira que não haja alteração da ordem numérica dos 

itens solicitados por este Edital, sob pena de prejuízo da empresa proponente. 

 

7.2 Será desclassificada a proposta que não atender o disposto no artigo 48, II da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 

7.3 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, 

no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

 

7.3.1. Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, 

abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, 

fiscais, comerciais, trabalhistas, tarifas, seguros, frete, responsabilidade civil e 

demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

7.3.2. Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, 

sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro 

ou má interpretação por parte da licitante proponente. 

 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO:  
 
8.1. Serão abertos preliminarmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, 

que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião 

em que se classificará a proposta contendo o menor preço por lote e aquelas que 

apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço. 

 

8.2. Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos 

lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 

8.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 

itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances 

verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes. 

 

8.4. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a 

palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida disputa para 

toda a ordem de classificação, com as ressalvas legais. 
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8.5. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades constantes no item 16. 

 

8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais para aquele item e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das 

propostas. 

 

8.7. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para o fornecimento, 

devendo o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 

preço melhor. 

 

8.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo 

Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 

8.9. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor 

preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta do valor mais 

baixo, comparando-o com os valores consignados na Estimativa de Preços, 

decidindo, motivadamente, a respeito. 

 

8.10. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 

aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo 

com as especificações deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço 

unitário. 

 

8.11. Serão desclassificadas: 

 

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos 

essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo 

legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 7; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

c) serão consideradas manifestamente inexequíveis as propostas cujos preços 

unitários forem inferiores a 70% dos preços de mercados e ou dos preços orçados 

pela Administração Municipal. 

 

8.12. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens ou outras 

formas não previstas no Edital. 

 

8.13. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e 
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verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação 

exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 

 

8.14. A Sessão Pública poderá ser suspensa, devendo ser previamente esclarecidas 

todas e quaisquer informações acerca do certame. 

 

8.15. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova 

data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os 

responsáveis pelas empresas licitantes presentes. 

 
9. DA ADJUDICAÇÃO:  
 

9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, a 

licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o(s) item(ns) objeto do 

certame. 

 

9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará 

a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na 

ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que 

atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o 

Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

 

9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará 

a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que 

manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa 

manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso 

por parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso 

apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram 

intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 

03(três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a 

todos, vista imediata do processo. 
 

10. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

10.1- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 05 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no 

preâmbulo deste Edital ou pelo e-mail licitacao@domjoaquim.mg.gov.br , cabendo ao 

Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis. 

 

10.1.1    Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame. 
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10.2    Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 

apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo 

dia útil que anteceder à data de realização do Pregão, devendo protocolar o pedido no 

endereço acima ou enviá-lo para o e-mail. Sendo tempestiva, a comunicação do 

suposto vício não suspenderá o curso do certame. 

 
 
11. DOS RECURSOS 
  
11.1. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando o(s) demais licitante(s) desde 

logo, intimado(s) para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente sendo-lhes assegurado vista 

imediata dos autos. 

 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso e consequente adjudicação do objeto pelo 

Pregoeiro ao vencedor. 

 

11.3. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito 

suspensivo. 

 

11.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 

da licitação ao licitante vencedor. 

 

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 

no Setor de Compras e Licitações, situado no Prédio da Prefeitura Municipal de Dom 

Joaquim/MG, Praça Cônego Firmiano nº 40 , centro , dom Joaquim/MG, no horário 

de 07h às 16h, de segunda à sexta-feira. 

 
12. DO CONTRATO  
 
12.1. O contrato será firmado entre a Prefeitura Municipal de Dom Joaquim - MG e o 

vencedor da licitação, o qual consignará os direitos e obrigações das partes 

conforme instrumento que faz parte integrante e complementar deste Edital, 

independente de transcrição. 

 

12.2. O licitante vencedor será convocado a assinar o contrato, retirar ou 

aceitar o instrumento equivalente, no prazo de 05(cinco) dias, contados do 

recebimento da convocação. 
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12.3. A vigência do contrato compreenderá a data de sua assinatura até 31/12/2021, 

podendo ser prorrogado, por acordo entre as partes. 

 

12.4. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, retirar ou aceitar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 

penalidades legalmente estabelecidas. 

 

12.5. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de 

contrato, não retirar ou aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições 

estabelecidos, convidar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

fazê-lo em igual prazo, nas condições propostas de cada classificado, inclusive 

quanto aos percentuais, de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a 

licitação. 

 

12.6. Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das 

propostas, sem a comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos 

compromissos assumidos. 

 

12.7. As alterações contratuais serão processadas mediante Termo Aditivo, 

devidamente justificadas e autorizadas pelo chefe do executivo municipal. 

 

12.8. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas aquisições até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, levando-se em conta a supressão 

quantitativa. 

 

12.9. O licitante que vier a ser contratado deverá manter durante todo o período de 

vigência do contrato as mesmas condições exigidas para habilitação. 

 

12.10. A entrega dos itens licitados deverá ser realizada pela licitante vencedora 

quando convocada pela Administração, sendo o objeto conferido e atestado por 

funcionário designado pelo Departamento solicitante da Prefeitura Municipal de Dom 

Joaquim. 

 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
13.1. A aquisição dos itens de que trata o presente Edital correrá por conta das 

Dotações Orçamentárias constantes na Lei Orçamentária Anual do exercício de 

2021:        02.01.01.04.122.0101.2045.3.3.90.39.00  
 

14. DO PAGAMENTO  
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14.1. O pagamento será feito em moeda corrente, através de crédito bancário na 

conta da empresa fornecedora, até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da 

Prestação dos Serviços. 

14.1.1. Para execução do pagamento de que trata o item 14.1, a fornecedora deverá 

apresentar Nota Fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em 

nome da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim-MG, CNPJ nº 18.303.198/0001-48. 

14.1.2. Caso a fornecedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 

SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, 

a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação 

em vigor. 

 

14.2. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, esta será devolvida à fornecedora e o pagamento ficará pendente até que 

a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Dom 

Joaquim-MG. 

 
15. DAS SANÇÕES 

 

15.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG, 

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas sanções 

previstas nos artigos 77 a 87 de Lei 8.666 e também: 

a) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o 

valor total da Ordem de Fornecimento, pela recusa ou atraso na entrega, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, após regularmente convocada; 

b) Multa compensatória no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o 

valor total do Contrato, pela inadimplência na assinatura do contrato, configurada 

após 05 dias da convocação para assinatura; 

c) Advertência; 

d) O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio 

da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até dois anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
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que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

15.2. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de 

aplicação de outras, previstas na Lei Nº 8.666/93, inclusive responsabilização da 

licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

 

15.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal de 

Dom Joaquim/MG. 

 

15.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Dom Joaquim/MG, sendo que, caso o valor da multa seja 

superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

 

15.5. As penalidades serão registradas no Cadastro da Prefeitura Municipal de Dom 

Joaquim/MG, e no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante deverá ser 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 

das demais cominações legais. 

 

15.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

15.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante 

vencedora o contraditório e ampla defesa. 

 

15.8. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente, além da multa cominada na letra "b", implica na aplicação 

de outras sanções cabíveis cumulativamente de acordo com a legislação vigente. 

 
16. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
 
16.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

 

16.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração Municipal, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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16.2.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 16.2 

deste Edital, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

facultado ao Município de Dom Joaquim/MG convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

16.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, nos estritos termos da Lei 

Complementar 123/2006 e suas posteriores alterações. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

17.1. A Prefeitura Municipal de Dom Joaquim-MG poderá revogar esta licitação, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato 

e assegurados à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) o contraditório e a ampla 

defesa. 

17.2. A apresentação da proposta implica para a proponente licitante a observância 

dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional 

aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase do Pregão. 

 

17.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da sessão pública. 

 

17.4. A proponente licitante que se tornar vencedora do certame ficará obrigada a 

aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da Ordem de 

Compra. 

 

17.5. Este Edital será fornecido pela Prefeitura Municipal de Dom Joaquim-MG a 

qualquer interessado, desde que solicitado oficialmente por e-mail ou fac símile. 

 

17.6. Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, 

através do e-mail licitacao@domjoaquim.mg.gov.br  ou no endereço:  Praça Cônego 

Firmiano nº 40, centro , Dom Joaquim/MG, CEP: 35865-000. De segunda a sexta no 

horário de 07:00n as 16:00h.  
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17.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à entrega total, 

podendo a Administração Municipal adquirir ou não os itens licitados em sua 

totalidade até o termo final do contrato. 

 

17.8. Em caso de empate, será dada a preferência ao produto nacional, conforme 

previsão do §2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

17.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da 

legislação vigente, em especial a Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

17.10. Para julgamento de quaisquer questões resultantes deste Edital é designado o 

foro da Comarca de Conceição de Mato Dentro -MG. 

 

 

 

Dom Joaquim/MG 31  de Maio de 2021. 

 

 

Patrícia Teixeira  Silva . 

Pregoeira Oficial  
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA 
  

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM/MG  
ATT.: PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 
PROCESSO LICITATÓRIO N°:035/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 32/2021. 

 
Prezados Senhores,  
Temos a honra de encaminhar a esta Prefeitura proposta solicitada através do Edital 
de Pregão Presencial Nº 32/2021, para os itens abaixo: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, INCLUÍNDO A CRIAÇÃO DE  ARTES 
GRÁFICAS E  CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, 
SUPORTE AO SETORES NA CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO DAS MESMAS, 
PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS, BEM COMO APLICAÇÃO DE 
ESTRATÉGIAS DE  MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS OFICIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM/MG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO II DO EDITAL. 
 
OBS.:  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT UNID VALOR 
UNIT. R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS 
SOCIAIS, INCLUÍNDO A CRIAÇÃO DE  
ARTES GRÁFICAS E  CAPTAÇÃO DE 
FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL, SUPORTE AO 
SETORES NA CAPTAÇÃO DE 
FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO DAS 
MESMAS, PRODUÇÃO DE TEXTOS 
PARA REDES SOCIAIS, BEM COMO 
APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE  
MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE 
REDES SOCIAIS OFICIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM 
JOAQUIM/MG, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERENCIA ANEXO II DO EDITAL. 

5 MÊS  

 

mailto:licitacao@domjoaquim.mg.gov.br


 
 

M U N I C Í P I O D E D O M J O A Q U I M 
CNPJ Nº: 18.303.198/0001-48 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Praça Cônego Firmiano n0 40 - Centro - Dom Joaquim - Minas Gerais - CEP: 35.865-000 
TELEFAX: (31) 3866-1212 e 3866-1399 - e-mail: licitacao@domjoaquim.mg.gov.br 

 

 
 

a) no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser 
computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes 
ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título. 
 
VALOR DA PROPOSTA: (expresso em algarismos e por extenso): R$____________ 
(_________________________________________) 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data limite prevista para 
entrega das propostas, conforme art. 64, § da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
DECLARO: 

01 - que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos. 

 

_______________, ______ de _________ de 2021. 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

Nome: _______________________________________ 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 

 
1. Objeto:  

 
Constitui objeto da presente contratação:  
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PRODUÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, INCLUÍNDO A CRIAÇÃO DE  ARTES GRÁFICAS E  
CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, SUPORTE AO 
SETORES NA CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO DAS MESMAS, PRODUÇÃO 
DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS, BEM COMO APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE  
MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS OFICIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM/MG, nos seguintes termos: 

 

 
1.1 PRODUÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS  

 

a) A prestação do serviço deverá  atender de forma individual as demandas e 
necessidade das Secretarias Municipais que compõe a estrutura administrativa da 
Prefeitura.  

b) Criar uma comunicação efetiva com os setores para       desenvolver um trabalho mais 
objetivo em busca de uma comunicação mais clara entre prefeitura e população, 
podendo ser realizada através de reuniões de alinhamento.  

c) Para execução dos serviços a empresa  licitada devera disponibilizar um profissional in 
loco,  2x mês,  e mediante necessidade da administração em datas especiais com 
agenda prevista (dias estes a serem escolhidos pela Prefeitura Municipal de Dom 
Joaquim). 

d) Produção de 06 (seis) spots de no máximo 30 segundos para serem reproduzidos em 
rádios locais e regionais, utilizando gravação de áudio profissional e locutores 
profissionais. Os áudios poderão ser gravados no estilo audiovisual padrão. 

e) As dispensas com deslocamento, hospedagem e alimentação será por conta da 
contratada, exceto  quando houve a necessidade de realizar  captação de imagens na 
zona rural do município.  

 

1.2 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRÁFICAS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.  

a) Desenvolvimento de artes gráficas para publicação nos canais institucionais da 
Prefeitura Municipal de Dom Joaquim, deverão atender de forma conjunta ou individual 
as necessidades das Secretarias Municipais, cumprindo e executando conforme as 
descrições citadas: 
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b) BRIEFING: Realizando a coleta de informações completas, necessidades, conteúdos 
necessários, objetivos de marketing e de comunicação que a Arte a ser desenvolvida 
deverá atingir em cada setor e com orientação do gestor responsável pela pasta.  

c) A Empresa prestadora do serviço deverá fornecer os arquivos conforme pedidos pela 
Secretaria Municipal de Administração para arquivamento ou outros fins que forem 
necessários, além de realizar a publicação da mesma nas redes sociais da Prefeitura.  

d) Empresa prestadora do serviço deverá manter um backup preventivo das artes de até 
6 (seis) meses após a entrega do serviço.  

e) Deverá ser produzido 8 artes mensais, não incluído artes de divulgação de eventos 
tradicionais, como carnaval e dentre outros.  

f) Serão publicadas 2 (duas) artes por semana, onde irão atender as necessidades das 
secretarias, caso não haja envio de demandas pelos gestores das pastas, a contrata 
poderá   produzir artes com informações relevantes para população.  

 
1.3 CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.  

 
a) A captação de fotografias e vídeos serão feitas de acordo com a necessidades 

estabelecidas pelos setores responsáveis.  
b) A produção audiovisual deve conter a captação de imagens com câmera de alta 

qualidade, incluindo a captação com câmeras de registro de imagens baixas e também 
imagens aéreas, com a utilização de drone.  

c) Havendo a necessidade de captação de depoimentos ou entrevistas, deve ser feito a 
captação do áudio separadamente,                com a utilização de gravador de áudio de alta 
qualidade e microfone de lapela. 

d) O roteiro do vídeo consiste no registro das ações realizadas pelas prefeitura no 
período de um 1 (um) mês. 

e) A duração da produção audiovisual deverá ser de no máximo 5 (cinco) minutos e 
adaptada para ser publicada nas redes sociais da prefeitura e whastApp.  

f) Para realização do serviço, será necessário a produção de um texto informando 
características técnicas e de caráter informativo das ações realizadas, o mesmo 
deverá ser gravado em estúdio especializado para compor a estrutura da produção 
audiovisual.  

g) O vídeo também deve contar com um fundo musical corporativo. 
 
 

1.4 SUPORTE AO SETORES NA CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS EDIÇÃO DAS 

MESMAS. 

a) A contrata deverá ofertar o apoio  necessário, através de capacitação ou mesmo 

orientação,  para que o setores tenham capacidade de realizar registros fotográficos 

com os equipamentos pessoais (celulares) ou câmeras compactas. 

b) Todos os arquivos captados pelos setores, que venham a ser publicados nas redes 

sociais, deverão  ser editados pela equipe da contratada. 

1.5 PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS 
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a) Deverá  ser disponibilizado  profissionais para produção de até 8 (oito) textos 

mensais,  podendo ser publicados juntamente com as artes gráficas, fotos produzidas 

pelos setores ou outros,  de acordo com a necessidade dos setores. 

b) O textos serão  publicados nas redes sociais e  deverão conter no máximo 300 

palavras.  

c) Para execução do serviço os setores deverão passar as informações necessárias 

para que os textos possam ser produzidos.  

1.6 APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE  MARKETING DIGITAL 

a) Deverá ser desenvolvida campanhas de Social Ads. As campanhas de Social Ads 

serão desenvolvidas com o objetivo de alcançar e engajar uma parcela maior de 

público.  

b) Os gastos com as campanhas será por conta da contradada, e deverá ser de até 4% 

do valor da prestação de todo o serviço.  

c) A distribuição dos gastos será executada  pela contratada, porém será gerenciado 

pelos setores.  

d) Deverá ser executado mensalmente pela proponente o monitoramento de 

performance com análise e verificação de desempenho das campanhas, 

monitoramento de performance de anúncios e análise de resultados mensais de 

crescimento.  

1.7 GESTÃO DE REDES SOCIAIS 

 

a) Gerenciamento das redes sociais Oficiais da Prefeitura, Facebook e Instagram. 

b) Inclui a publicação nas redes sociais dos materiais produzidos pela contratada e 

arquivos (textos, fotos e vídeos) enviados pelos setores.  

c) A distribuição dos materiais produzidos podem seguir uma média de 3 publicações 

semanais nas redes sociais, um total de 12 publicações mensais mais a publicação do 

vídeo.  

d) Encaminhamento para os setores responsáveis, de questionamentos e solicitações de 

informações por parte da população 

 
1.8 DAS DIRETRIZES: 

 
A empresa contratada obriga-se a prestar serviços descritos acima na execução e 
acompanhamento dos serviços do Município, com alto padrão de qualidade.  

 
1.9. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO 
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19.1. Optou-se pela modalidade de Pregão Presencial considerando que é aplicado para 

aquisições de bens e serviços comuns pelo menor preço e a Prefeitura Municipal de Dom 

Joaquim não tem disponível tecnologia necessária para a utilização do Pregão Eletrônico.  

 

19.2. Sobre a caracterização do objeto como sendo bens e serviços comuns, a Lei 

10.520/2002, em seu art. 1º, Parágrafo único, considera que, bens e serviços comuns são 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos 

pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.  

 

19.3. Sendo assim, uma vez que as especificações do objeto deste Termo de Referência 

são usuais no mercado e os padrões de desempenho e qualidade podem ser 

objetivamente definidos no edital de licitação, entendemos pela caracterização de serviços 

comuns, possibilitando assim, a licitação na modalidade de Pregão Presencial. 

 
 
 

________________________ 
Flávia Elaise Salvador P/ 
Reinaldo Fernandes Lages  
Secretario Municipal de Governo 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO 
MENOR 

 
 
 
 

Declaramos, para os fins de direito que esta empresa cumpre 
integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, do art. 7º, inciso XXXIII, a saber: 

 
“(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos 
e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a 
partir de quatorze anos”. 

 
Esta declaração é parte integrante da documentação exigida pelo Edital 

de licitação, PREGÃO nº 0032/2021, do Município de Dom Joaquim-MG e por ela 
responde integralmente a declarante. 

 

 

________________________, _____ DE ___________ DE 2021. 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura e Carimbo de CNPJ 

 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Nome completo do Declarante 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 

 

 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob 
o nº________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
__________________________________, portador do Documento de Identidade nº  
_________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________, 
DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de 
Licitação acima referenciado, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 
17.07.2002, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

 
 
 
 

______________________, ____ de _______________ de 2021. 
 
 
 
 
 

Assinatura: ______________________________________ 
Nome legível: ____________________________________ 
Qualificação: _____________________________________ 
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ANEXO V 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E 

HABILITAÇÃO) 

A empresa , com sede na                            , CNPJ nº

                              , representada pelo (a) Senhor (a)                                               ,

CREDENCIA o  (a)  Senhor  (a)            ,     (CARGO), portador (a) da

Carteira de Identidade nº                              e CPF nº                                                , 

para representá-la perante o Município de Dom Joaquim - MG em licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021, PROCESSO  Nº 035/2021,  que  

prevê  a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, INCLUÍNDO A CRIAÇÃO DE  

ARTES GRÁFICAS E  CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E PRODUÇÃO 

AUDIOVISUAL, SUPORTE AO SETORES NA CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E 

EDIÇÃO DAS MESMAS, PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS, BEM 

COMO APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE  MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE 

REDES SOCIAIS OFICIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM/MG, 

CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO II DO 

EDITAL, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao 

certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 

Local, data 

 

Assinatura 

Empresa Representante Legal Cargo 

RG CPF 

Obs.: Documentos a serem apresentados 

a)  Em caso de firma individual, o registro comercial; 

b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor); 

c)  Em se tratando de pessoa física, a cédula de identidade.
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ANEXO VI – CONTRATO nº _____ 

 
MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM-MG 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2021 

 

 

Aos ___ dias do mês de ______________ de 2021, o MUNICÍPIO DE DOM 
JOAQUIM/MG, com sede na Pça Cônego Firmiano nº 40, centro , Dom Joaquim/MG. 
Jose Madureira Hortas, Nº 190, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.303.164/0001-41, 
representado neste ato por seu Prefeito Municipal Sr. Geraldo Adilson Gonçalves, 
inscrito no CPF sob o nº  _________, denominado CONTRATANTE; e a empresa: 
___________ Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº _____________ e inscrição Estadual 
__________, situada na Rua _________________, nº ___, Bairro __________, na 
cidade de _______________, representada pelo Sr.  
_______________, CPF nº ________________, xxxxxxxxxxxx, doravante denominado 
CONTRATADO, fulcrados na Lei 10.520, Lei 8.666/93, LC 123, resolvem firmar o 
presente contrato, conforme decisão exarada no Processo Licitatório nº 0035/2021, 
Pregão Presencial nº 0032/2021 devidamente HOMOLOGADO, consoante às 
seguintes cláusulas e condições: 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. O objeto do presente termo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, INCLUÍNDO 
A CRIAÇÃO DE  ARTES GRÁFICAS E  CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E 
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, SUPORTE AO SETORES NA CAPTAÇÃO DE 
FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO DAS MESMAS, PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA REDES 
SOCIAIS, BEM COMO APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE  MARKETING DIGITAL E 
GESTÃO DE REDES SOCIAIS OFICIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM 
JOAQUIM/MG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II DO EDITAL, conforme especificações constantes no Termo de Referência.  
1.1.1. Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Dom Joaquim a firmar 
contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para 
aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
2.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento 
da convocação formal;  
2.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura 
Municipal de Dom Joaquim-MG, de acordo com as especificações do edital, 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das 
condições estabelecidas.  
2.3. Os serviços deverão ser prestados conforme solicitação feita pela secretaria 
requisitante e entregues conforme indicado no edital.  
2.3.1. Prestar o serviço licitado independente de quantidade conforme requisição 
emitida pela Secretaria requisitante e entregue em local indicado pelo mesmo, 
seguindo os padrões estabelecidos no Termo de Referência;  
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2.4. Substituir, às suas expensas, no prazo de estabelecido no Termo de Referência, 
após notificação formal, os serviços prestados em desacordo com as especificações 
deste edital, conforme anexos e com as respectivas propostas, ou que apresente vício 
de qualidade;  
2.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Dom 
Joaquim-MG, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar 
ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execução do empenho; 2.6. Prover todos os meios necessários à garantia da plena 
operacionalidade do serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação 
de qualquer natureza;  
2.7. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço 
homologado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má 
execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 
aqui estabelecidas; 
2.8. Comunicar imediatamente a Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  
2.9. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas 
nas normas regulamentadoras pertinentes;  
2.10. Fiscalizar o perfeito cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da 
que será exercida por esta Prefeitura; 2.11. Indenizar terceiros e/ou ao próprio 
Município mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos 
danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas 
as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
competentes e às disposições legais vigentes;  
2.12. Prestar o serviço conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta 
apresentada;  
2.13. Não será permitido à SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL, OU TOTAL do objeto do 
Contrato, sem prévia comunicação à Municipalidade, que somente aceitará tal 
possibilidade se em conformidade com o previsto no inciso II, do art. 48 da LC 
123/2006;  
2.14. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Secretaria de 
Administração, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 
quando da execução do contrato.  
2.15. Prestar serviços, conforme previsto no Termo de Referência e vinculado ao 
estabelecido em sua Proposta Comercial final. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
3.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais 
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;  
3.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 
representantes da contratada às dependências do Órgão ou Entidades, prestando-lhes 
os esclarecimentos pertinentes;  
3.3. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade 
financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena 
de ilegalidade dos atos;  
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3.4. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na prestação 
dos serviços fornecidos, para imediata correção;  
3.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor;  
3.6. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital;  
3.7. Notificar a CONTRATADA e a Secretaria Responsável de qualquer irregularidade 
encontrada no fornecimento dos produtos licitados;  
3.8. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento 
de preços ou a atualização monetária.  
3.9. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS 
SERVIÇOS  
4.1. Os preços para os bens contratados são os constantes da proposta apresentada 
no Pregão Presencial nº 032/2021, conforme discriminação abaixo: 
4.2. Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) 
nas seguintes hipóteses:  
a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, 
nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;  
b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do 
mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 
8.666/93.  
4.3. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de 
custos e/ou preço de mercado, mediante apresentação de Notas fiscais de compras.  
4.4. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto 
contratado (tributos, seguros, encargos sociais, frete, etc.). 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO  
5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com o previsto 
no Edital e nas Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada 
uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;  
5.2. A prestação dos serviços ora contratados será acompanhada e fiscalizada por 
representante da Contratante, com atribuições específicas bem como representante 
designado da Contratada;  
5.3. A fiscalização exercida na prestação dos serviços não exclui a responsabilidade da 
Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos.  
5.4. Em caso de necessidade, o quantitativo estipulado poderá ser alterado de acordo 
com a normativa vigente e as necessidades verificadas pelo CONTRATANTE. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
6.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, estão inclusas no 
Orçamento do corrente ano de 2021, sob as seguintes rubricas: 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO  
7.1. A prestação dos serviços deverá ser em conformidade com o especificado no 
Edital e Proposta da licitante contratada.  
7.2. O serviço em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso 
não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou 
legais cabíveis. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA  
8.1. A vigência será até o dia 31 de dezembro de 2021, a partir da assinatura do Termo 
Contratual, podendo ser prorrogado de acordo com a previsão inscrita na Lei nº 
8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  
9.1. A Contratante poderá considerar rescindido este contrato de pleno direito, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que 
caiba à Contratada qualquer direito, ressarcimento ou indenização, se a mesma:  
9.1.1. Entrar em liquidação, ser decretada ou entrar em concordata ou falência, 
dissolução ou insolvência, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu 
titular. 
9.1.2. Interromper a prestação dos serviços do objeto contratado por qualquer prazo, 
sem motivo que justifique e sem autorização expressa e escrita da Contratante. 
9.1.3. Infringir qualquer cláusula ou condição deste contrato.  
9.1.4. Não satisfazer as exigências da Contratante com relação à boa qualidade do 
objeto licitado. 
9.1.5. Incorrer nos artigos 77 a 80 da Lei Federal Nº 8.666/93, naquilo que couber. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO VÍNCULO CONTRATUAL  
10.1. As obrigações decorrentes deste Contrato, bem como o Edital do Pregão Nº 
032/2021 e as respectivas propostas vencedoras constituem as regras que regerão a 
relação contratual que ora é formalizada com a assinatura do presente Termo.  
10.2. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, caracteriza descumprimento da 
obrigação assumida, sujeitando o infrator às penalidades do Edital e da Lei Nº 
8.666/93. Neste caso, a critério do Município, poderá ser celebrado contrato com o 
ofertante do menor preço subsequente, ou promover nova licitação.  
10.3. O Edital do Pregão nº 032/2021 integra o presente Contrato, independentemente 
de transcrição, vinculando a sua interpretação para dirimir quaisquer dúvidas e ou 
interpretações.  
10.4. O presente contrato poderá ser alterado de acordo com as disposições da Lei 
8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
11.1. Este Contrato é regida pela lei Federal Nº 8.666/93 em sua atual redação, bem 
como pelos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública.  
11.2. O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a 
vigência deste Contrato, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no 
cronograma ocorra após seu vencimento.  
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11.3. A existência de produtos licitados não obriga a Administração a adquiri-los. No 
entanto, os fornecedores não poderão se recusar a fornecê-los no prazo de vigência do 
respectivo contrato.  
11.4. Ao fornecedor que tenha seu preço registrado é assegurada a preferência da 
contratação, em igualdade de preço e condições.  
11.5. As partes elegem o foro da Comarca de Conceição do Mato Dentro/MG,  para 
dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente Contrato. 

 
E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também assina abaixo. 

 
Dom Joaquim, __ de ____________ de 2021. 

 
 
 
 
 
 
Prefeito Municipal                                              -------------------- 
 
Contratante                                                    Contratada       
 
 
Testemunhas 
Nome:   
CPF :  
 
 
Nome: 
CPF:               
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGIME DE ENQUADRAMENTO FISCAL DE 
PESSOA JURÍDICA 

 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DOM JOAQUIM/MG.  

 
DECLARAÇÃO 

 
........................................................, inscrita no CNPJ nº ........................... , por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) ............................................. , 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ........................ , e do CPF nº 
............................ , DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão  
Presencial nº 032/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 
Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 
OBS.: Assinalar com um “X” a condição da empresa:  

1) ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006;  

2) ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

3) ( ) EMPRESA NÃO ENQUADRADA como microempresa ou empresa de 
pequeno porte.  

Caso assinalado a opção 1 ou 2, declara ainda que a empresa está excluída das 
vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006. 

 
__________________________/MG, ____ de _________ de 2021. 

 

 

________________________________ 
Nome da Empresa 
 

 

_______________________________  
Assinatura do Representante 
 

IMPORTANTE:  
1. As licitantes deverão entregar esta declaração na fase de credenciamento, sob 
pena de não observância do direito previsto na LC. 123/06.  
2. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e 
implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06.  
3. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, falsa ou inverídica sujeitará a licitante as Sanções Administrativas previstas 
neste edital, bem como sanções penais cabíveis. 
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ANEXO VIII 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO E 

IDONEIDADE 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 

 
 
 
 

Pelo instrumento, a empresa/firma 

_____________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________________, relativamente ao Processo Licitatório em 

epígrafe, DECLARA, sob as penas da Lei, a inexistência de qualquer fato 

superveniente impeditivo de sua habilitação, bem como que não se acha 

DECLARADA INIDÔNEA para licitar e contratar junto ao poder público ou suspensa 

do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, nem tampouco com os 

órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal, conforme a Lei Estadual nº 13.994 

de 18 de Setembro de 2001, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

quaisquer ocorrências posteriores. 

 
 
 
 

_______________________, ____ de _______________ de 2021 
 

Local e Data 
 

 

___________________________________________ 
 

Assinatura do representante legal 
 

Carimbo da empresa 
 
 
 
 
 

Observação: 
 
 
 
 

1 - Identificar o signatário e utilizar carimbo padronizado da empresa. 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 

 
 

 

Pelo instrumento, a empresa/firma _____________________________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº _____________________________________, através 

de seu representante legal, Sr(a) 
 

_____________________________________, inscrito no CPF sob o 

nº_________________________________, RG nº_______________________, 

DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que tem pleno 

conhecimento do Edital, seus anexos e do objeto licitado, no Processo Licitatório 

em epígrafe. 

 
 
 
 
 

 

_______________________, ____ de _______________ de 2021. 
 

Local e Data 
 
 

 

___________________________________________ 
 

Assinatura do representante legal 
 

Carimbo da empresa 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2021 

 
A empresa/firma _____________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº 
_______________________________, por intermédio de seu
 representante legal Sr.(a)  
________________________________________, portador(a) do Documento de 
Identidade nº ___________________, inscrito(a) no CPF sob o nº 
______________________, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que:  
a)A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o 

conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato 

da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, ou discutida com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em tela, por qualquer meio 
ou por qualquer pessoa; 

 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante quanto a participante quanto a participar ou não desta licitação; 

 
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante em potencial 

ou de fato da licitação antes da adjudicação do seu objeto; 
 

e) Que o conteúdo da proposta em anexo não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante desta 

instituição, antes da abertura oficial das propostas, e; 
 

f)Que está plenamente ciente do teor de extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
_______________________, ____ de _______________ de 2021. 

 
Local e Data 

 

 

___________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Carimbo da empresa 
 

 
 
 

OBS: Este documento deverá ser apresentado no envelope proposta 
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ANEXO XI 

 
RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL – MODELO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 
MODALIDADE: Pregão Presencial 032/2021 
EDITAL Nº 035/2021 

 

 

A empresa __________________________________________________, situada à  
_____________________________________________________, 
CEP_______________, telefone (___) 
_______, e-mail ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº  
_________________________________, comunica à Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Dom Joaquim que retirou o edital mencionado à 
epígrafe e deseja ser informada de eventuais alterações através dos telefones 
indicados. 

 

 

_____________________, de ____________ de __________. 
 
 
 
 
Nome legível e Assinatura  
Cargo/Departamento 
 

 

ATENÇÃO: 

 
- Este MODELO deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa, observadas 
as informações solicitadas, e remetido à Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Dom Joaquim (MG) pelo e-mail: para eventuais 
comunicações aos interessados, quando necessário. 

 
- A Prefeitura Municipal de Dom Joaquim-MG não se responsabiliza por comunicação 
às empresas que não encaminharem este recibo ou prestarem informações 
incorretas no mesmo. 
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