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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 028/2015. 
MODALIDADE: Concorrência nº 003/2015. 
TIPO: Maior Lance ou Oferta – Item 
 
1. PREÂMBULO  
 
1.1. O MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG, por intermédio do Presidente da Comissão 
de Licitação, Irineu Silva Júnior, realizará a licitação na modalidade Concorrência 
Pública, tipo Maior Lance ou Oferta – Item, sendo regido pela Lei n.º 8.666/93 e 
Lei Complementar nº 123/2006. 

1.2. Esta licitação tem como fundamento a Lei 8.666/93 e visa principalmente o 
disposto no art. 3º: “... garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhes são correlatos”. 

1.3. Local, data de Entrega da documentação e Sessão de Licitação: 
Prefeitura Municipal de Pimenta – Departamento de Compras e Licitações – 
Avenida JK, nº 396, Centro, Pimenta/MG, Telefone (37) 3324-1057, às 09h00min 
do dia 06/07/2015, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver 
expediente naquela data. 

1.4. Integram o presente edital: 

ANEXO I Modelo da Proposta de Preços 

ANEXO II Projeto Básico  

ANEXO III Declaração de não emprega menor 

ANEXO IV Declaração de fatos impeditivos 

ANEXO V Declaração de enquadramento de Me ou EPP 

ANEXO VI Minuta do Termo de Concessão 

ANEXO VII Declaração Art. 9 da Lei 8.666/93  

 
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1. O Objeto do presente Edital consiste na Concessão de Uso Remunerada 
do Espaço Público destinado a Montagem de um Painel de Led para 
publicidades no município de Pimenta/MG.  
 
1.2. DO LANCE MÍNIMO: 
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a) O Lance será ofertado em forma de espaço a ser permutado no painel. 
b) A quantidade mínima de espaço para a permuta será o que se segue: 
 Item Objeto Tamanho/características do painel Quantidade Mínima para 

permuta 

01 Concessão de Uso 
Remunerada do Espaço 
Público destinado a Montagem 
de um Painel de Led para 
publicidades no município de 
Pimenta/MG. 

Painel de LED mínimo 6 m² com 
capacidade de giro de 6 min, ou seja: 
Painel: 360 s’ giro = 6 mim cada giro; 
Funcionamento: 17 hs dias x 60 mim = 
1020 min dia = 170 giro dia; 

A quantidade mínima que 
poderá ser proposta para a 
permuta pela concessão do 
espaço é 30 s’ a cada giro x 170 
giro dia = 5.100 s’ dia = 85 mim 
dia = 1hs25 min dia. 

1.3. DA FINALIDADE 
  

a) O espaço, objeto desta concessão, será usado especificamente para a 
Montagem de um Painel de LED no canteiro central da Avenida JK esquina com 
a Rua João Pedro Machado em um espaço de 2mtsx2mts piso e aéreo de 6m².  
 
1.4. DO PRAZO 

 
a) A concessão para uso do espaço público será pelo prazo de 18 (dezoito) 
meses com termo inicial na assinatura do Termo de Concessão, podendo ser 
prorrogado nos termos do Art. 57, II da Lei 8.666/93.  
b) O painel ficará em funcionamento 17 horas diárias podendo o horário ser 
fixado em acordo entre a Administração e o Concessionário. 
 
1.5. DA FORMA DE USO 

 
a) O espaço público, objeto da concessão, será utilizado, exclusivamente para 
instalação e funcionamento de um Painel de LED no canteiro central da Avenida 
JK esquina com a Rua João Pedro Machado em um espaço de 2mtsx2mts piso e 
aéreo de 6m². 
b) Para montagem do painel deverão ser respeitadas todas as 
especificações técnicas estabelecidas pela Administração, considerando as 
exigências e normas específicas de segurança, acessibilidade, corpo de 
bombeiros, CREA/CAU e demais órgãos pertinentes. 
c) O espaço público, objeto da concessão, tem finalidade exclusiva de uso 
do concessionário. 
d) É proibida a modificação do uso a que se destina, sem expressa e 
estrita concordância da Administração. 
e) É obrigação do concessionário zelar pelos bens públicos disponibilizados, 
bem como pelo caráter de urbanidade a ser destinado aos usuários dos serviços 
e atendimento as normas fiscais e tributárias, sendo responsável pelos danos ou 
prejuízos, que nele venha a causar e/ou permitir. 
f) É obrigação do concessionário todos os tributos, encargos sociais, taxas e 
emolumentos, inclusive despesas com alvarás e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre a exploração do espaço, objeto da concessão. 
g) É obrigação do concessionário solicitar e arcar com a todas as despesas e 
obrigações para disponibilização de energia elétrica, respeitando sempre as 
legislações pertinentes.  
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h) É obrigação do concessionário a Responsabilidade Técnica pela 
elaboração e execução do projeto do painel. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas, admitindo-se a 
participação por procuração. 
2.2. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas 
comerciais deverão ser entregues no endereço constante do preâmbulo deste 
edital até as 09:00 (nove) horas do dia 06/07/2015. 
2.3. O envelope proposta deverá conter a descrição do objeto, identificação do 
proponente e valor da proposta com indicação dos quantitativos a serem 
permutados; prazo de validade que deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias 
contados da data designada para a abertura do Envelope 02; 
2.4. A visita ao espaço, se necessária, serão durante os dias 01 (primeiro) à 26 
(vinte e seis) de junho de 2015 no horário de expediente, agendadas com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas na Avenida JK, nº 396, centro ou pelo 
telefone (37) 3324-1057. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 
3.1. A participação dos licitantes, no processo dar-se-á pela apresentação até o 
horário definido neste Edital, de 02 (dois) envelopes opacos, colados, cada um 
deles contendo a identificação do proponente, trazendo na sua parte externa a 
seguinte identificação:  
 
   ENVELOPE “01” 

RAZÃO SOCIAL OU NOME DO LICITANTE 
  PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 028/2015 
  MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2015 

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG 
  HABILITAÇÃO 
 
   ENVELOPE “02” 

RAZÃO SOCIAL OU NOME DO LICITANTE 
  PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 028/2015 
  MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2015 
   MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG 
  PROPOSTA COMERCIAL 
 
4. DA HABILITAÇÃO 

 
4.1. O Proponente deverá apresentar no envelope Nº. 01, relativo a 
HABILITAÇÃO, em 01 (UMA) via, os seguintes documentos: 
 
4.1.1. PESSOA JURÍDICA: 
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a) Registro comercial, em caso de empresa individual, ou Ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações, ou ato 
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleições de seus administradores, quando a licitante for representada por 
pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade 
jurídica. 
b) Certidão Civil Negativa Judicial ou Certidão Negativa específica de 
Falência e Concordata, datada de no máximo 60 (sessenta) dias corridos 
anteriores à data de realização da sessão pública do pregão, se outro prazo não 
for definido na própria certidão.  
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ), vigente na data prevista para abertura da licitação;  
d) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame;  
e) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a 
apresentação das seguintes certidões: 

1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
2. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos 
de Negativa para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
3. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos 
Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças ou equivalente. 

f) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS 
mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ou Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União nos termos da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014 que regula a emissão da 
Certidão Conjunta PGFN/RFB e a Certidão Previdenciária; 
g) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.  
h) Prova de regularidade trabalhista, mediante certidão negativa ou negativa 
com efeitos de positiva emitida pela Justiça do Trabalho, na forma dos artigos 27, 
inciso IV, e 29, inciso V, da Lei 8.666/93. 
i) Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 
inciso V, art. 27 da Lei 8.666/9, conforme Anexo III. 
j) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Habilitação, em 
conformidade com o Art. 87 da Lei nº. 8666/93 e alterações, conforme Anexo IV.  
k) Declaração de não servidor do quadro de pessoal servidores públicos do 
Poder Executivo vedado pelo Art. 9º da Lei 8666/93, conforme Anexo VII. 
l) A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que deseje gozar 
dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, deverá apresentar: 

1. Declaração formal, sob as penas da Lei acompanhada  de 
Declaração de Enquadramento de ME ou EPP, conforme o caso, 
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devidamente registrada e arquivada na respectiva Junta Comercial, datada 
no máximo de 60 dias, ou, 
2. Declaração formal, sob as penas da Lei acompanhada da Certidão 
Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, datada no máximo 
de 60 dias, ou, 
3. Declaração formal, sob as penas da Lei acompanhada da 
Declaração de microempreendedor individual. 
 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. No envelope relativo a Proposta de Preço, o licitante deverá apresentar em 
01 (uma) via datilografada ou impressa, com suas páginas numeradas e 
rubricadas, e a última assinada pelo representante legal, 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, observado o modelo constante do Anexo I, deste 
edital e, deverão conter: 
5.1.1. Qualificação completa do licitante inclusive meios de comunicação à 
distância da licitante; 
5.1.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data 
estipulada para a entrega dos envelopes; 
5.1.3. Prazo de vigência da concessão; 
5.1.4. Declaração de que a proposta é livre de todos os tributos, encargos sociais, 
taxas e emolumentos, inclusive despesas com alvarás e quaisquer outros ônus 
que porventura possam recair sobre a exploração do espaço; 
5.1.5. Identificação dos quantitativos para permuta; 
5.1.6. Para fins de elaboração da proposta, o licitante, deverá verificar o 
valor/quantitativo mínimo para a Concessão visto que a Proposta não poderá ser 
inferior ao mesmo. 
 
6. DA HABILITAÇÃO E DO JULGAMENTO 

 
6.1. A abertura dos envelopes relativo a Habilitação se dará as 09:00 (nove) 
horas do dia 06/07/2015, na sala da Departamento de Compras, Licitações e 
Cadastros do Município de Pimenta/MG, à Avenida JK, nº 396, centro, na cidade 
de Pimenta/MG, obedecendo-se os seguintes critérios: 
 
6.1.1. Abrir-se-ão os envelopes relativos à habilitação, cuja documentação dele 
constante será analisada e rubricada pelos membros da Comissão Permanente 
de Licitações, que em seguida as colocará à disposição de todos os participantes 
ou seus representantes, que também deverão rubricá-los. 
6.1.2. Abertos os envelopes relativos à habilitação, o Presidente da Comissão 
indagará de todos os representantes dos licitantes, do interesse de eventuais 
impugnações contra os documentos apresentados no envelope nº 01. Caso 
houver, a reunião será suspensa, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
que seja apresentado o recurso na forma da lei. 
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6.1.3. Caso não haja interesse na apresentação de impugnações e consequentes 
recursos em relação à mesma, será lavrado em ata a manifestação expressa de 
renúncia ao interesse recursal, com a assinatura de todos os licitantes, e passar-
se-á a fase seguinte. 
6.1.4. Cumprida esta fase, serão declarados os licitantes habilitados, e abertos os 
envelopes relativos à proposta de preço, cujos documentos serão rubricados 
pelos membros da Comissão de Licitações, bem como pelos representantes dos 
licitantes presentes. 
6.1.5. No caso de haver inabilitação de qualquer licitante, importará na preclusão 
do seu direito de participar das fases subsequentes, devolvendo-se o “Envelope 
02”, devidamente lacrado; 
6.1.6. Para o julgamento das propostas, será considerado vencedor o maior 
lance ofertado.  
6.1.7. Não serão consideradas propostas cujo valor/quantitativo oferecido seja 
inferior ao preço mínimo estabelecido para o objeto. 
6.1.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o 
disposto no parágrafo 2º do art. 45 da Lei 8.666/93, a classificação se fará, 
obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes, 
através de seus representantes presentes, serão convocados, vedado qualquer 
outro processo; 
6.1.9. De todos os procedimentos e decisões tomadas será lavrada ata, 
encerrando-se em seguida a reunião, tendo a Comissão o prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis para divulgar o nome do vencedor. 
 
7.     DAS IMPUGNAÇÕES, DOS RECURSOS E DE SEUS PRAZOS 
 
7.1. Os prazos de impugnações ou recursos obedecerão ao que dispõe a Lei 
Nº. 8.666/93 (artigos 41 e 109) e seus respectivos parágrafos. 
 
8.      DA ADJUDICAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
8.1. A autoridade competente homologará a licitação ao licitante vencedor no 
prazo legal, concedendo o prazo de 02 (dois) dias úteis para o licitante vencedor 
assinar o termo de Concessão.  
8.2. O licitante vencedor terá o prazo de até 20 (vinte) dias após a homologação 
e assinatura do Termo de Concessão para montagem e funcionamento do painel. 
8.3. A partir deste prazo será disponibilizado ininterruptamente ao município, o 
espaço para divulgação de acordo com o quantitativo da proposta vencedora. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES: 

 
9.1 DO CONCESSIONÁRIO: 
a) Ceder por permuta o espaço para divulgação pelo município, legal ou 
contratualmente exigíveis, no prazo e forma estipulado; 
b) Servir-se do imóvel para o uso exclusivamente convencionado, compatível 
com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o 
mesmo cuidado como se fosse seu;  
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c) Restituir o espaço, finda a concessão, no estado em que o recebeu, salvo 
as deteriorações decorrentes do seu uso normal;  
d) Levar imediatamente ao conhecimento do cedente o surgimento de 
qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais 
turbações de terceiros;  
e) Respeitar os horários de funcionamento previamente estipulados; 
f) Permitir a fiscalização, bem como admitir que seja o mesmo visitado e 
examinado por terceiros indicados pela Administração;  
g) Manter o espaço em perfeitas condições de higiene e limpeza; 
h) Arcar com a instalação e todas as despesas com a energia elétrica; 
i) Arcar com a responsabilidade técnica de elaboração/execução/fiscalização;   

9.2 DO CEDENTE: 
 

a) Ceder o espaço, objeto desta concessão nas características descritas no 
projeto/croqui anexo deste edital. 
  
10. DAS SANÇÕES 

 
a) O descumprimento por parte dos licitantes de qualquer das normas 
definidas neste processo licitatório ensejará a aplicação de sanções previstas na 
Lei 8.666/93. 
  
11. DA REVOGAÇÃO DO EDITAL 

 
a) Fica reservado ao Município, por interesse público, o direito de revogar, 
anular ou suspender o presente processo licitatório, antes da emissão do Termo 
de Concessão, sem que caiba qualquer reclamação ou pedido de indenização. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e 
condições deste edital e seus anexos. 
12.2. As regras do presente certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  
12.3. O adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os 
acréscimos ou supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente 
licitação, nos termos do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
12.4. Todos os representantes das licitantes deverão permanecer na sessão até 
a conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva. 
12.5. O presidente, em qualquer momento, poderá promover diligências 
objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
12.6. Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões 
ou erros formais na proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes 
e não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e 
que não firam os direitos das demais licitantes. 
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12.7. A cada licitante que participar do certame será permitido somente um 
representante para se manifestar em nome do representado, desde que 
autorizado por documento de habilitação legal, vedada a participação de qualquer 
interessado representando mais de um licitante. Referido representante poderá 
ser acompanhado por outras pessoas, que poderão assessorá-lo, sendo vedada a 
manifestação de qualquer natureza por essas outras pessoas. 
12.8. Os documentos apresentados na licitação poderão ser apresentados 
através de qualquer processo de cópia, desde que autenticados por cartório 
competente, ou por cópias juntamente com as originais, e que, após devidamente 
comprovadas pelo pregoeiro ou membros da equipe de apoio, farão parte do 
processo licitatório.  
12.9. Não se admitirá posterior complementação da documentação. 
12.10. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste edital quanto 
às condições da proposta de preços e habilitação, implicará na desclassificação 
ou inabilitação da licitante, conforme o caso. 
12.11. As licitantes poderão enviar os envelopes por correio ou outro meio 
semelhante, desde que entregues antes do inicio da sessão. 
12.12. Reserva-se o Município de Pimenta a faculdade de revogar, por razões de 
interesse público, ou anular, por ilegalidade a presente licitação, bem como o 
direito de adiá-la ou prorrogar o prazo para o recebimento e/ou abertura das 
propostas, descabendo em tais casos qualquer indenização às licitantes. 
12.13. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas 
Comerciais como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 
12.14. É facultado a Comissão Permanente de Licitação e 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. 
12.15. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da 
sessão do pregão. 
12.16. Da reunião referente a presente Concorrência Pública, será lavrada ata 
circunstanciada e será subscrita por todos os presentes. 
12.17. A apresentação dos envelopes 01 e 02, conjunta ou isoladamente, implica 
na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, independentemente de 
declaração expressa por parte do licitante. 
12.18. O valor/quantitativo da Concessão será fixo e irreajustável. 
12.19. O contrato terá vigência por um período de 18 (dezoito) meses, podendo 
ser prorrogado nos termos do Art. 57, II da Lei 8.666/93. 
12.20. A presente licitação será processada e julgada com base na Lei Federal nº 
8.666/93, na Lei Complementar 123/2006, nas demais normas deste Edital e seus 
anexos, aplicando-se ao contrato decorrente da presente licitação, além dos 
dispositivos legais previstos neste edital, as normas da Lei Federal nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor), Lei nº 8.987/95 e do Código Civil Brasileiro 
(Lei 10.406/2002). 
12.21. Os casos omissos e dúvidas com relação a presente licitação e a este 
EDITAL serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação. 
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12.22. Qualquer informação a respeito do presente Edital será prestada pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Cadastros do Município de Pimenta, 
situada na Avenida JK, nº 396, em horário comercial, pelo fone (37) 3324-1057, 
ou por email: compraspimenta2014@gmail.com. 
 
E para que se produza seu legal efeito, expede-se o presente Edital, cujo aviso 
será publicado na forma legal. 
  
Pimenta/MG, 25 de maio de 2015. 
 
 

 
Irineu Silva Júnior 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

 
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 028/2015. 

MODALIDADE: Concorrência Pública nº 003/2015. 

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG.  

 

PROPONENTE: _____________________________________________________ 
CNPJ: _______________________________ IE: __________________________ 
ENDEREÇO:________________________________________________, Nº ____ 
BAIRRO: ________________ CIDADE: __________________________ UF_____ 
TELEFONE: _________________ EMAIL: ________________________________ 

 

OBJETO: Concessão de Uso Remunerada do Espaço Público destinado a 
Montagem de um Painel de Led para publicidades no município de Pimenta/MG. 

 
Item Objeto Tamanho/características do 

painel 
Quantidade Mínima para 
permuta 

Quantidade Proposta 

01 Concessão de Uso 
Remunerada do 
Espaço Público 
destinado a 
Montagem de um 
Painel de Led para 
publicidades no 
município de 
Pimenta/MG. 

Painel de LED mínimo 6 m² 
com capacidade de giro de 6 
min, ou seja: 
Painel: 360 s’ giro = 6 mim 
cada giro; 
Funcionamento: 17 hs dias x 
60 mim = 1020 min dia = 170 
giro dia; 

A quantidade mínima que 
poderá ser proposta para a 
permuta pela concessão do 
espaço é 30 s’ a cada giro 
x 170 giro dia = 5.100 s’ dia 
= 85 mim dia = 1hs25 min 
dia. 

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

 
Valor/quantitativo da Proposta: ............................ 
Prazo de validade: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de Vigência da Concessão: 18 (dezoito) meses. 
 
Declaramos que a proposta é livre de todos os tributos, encargos sociais, taxas e 
emolumentos, alvarás e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a uso 
do espaço público cedido, sendo que tais despesas serão de nossa inteira 
responsabilidade, assim como a obrigação integral sobre a disponibilização de energia 
elétrica e ART’s. 
 
Declaramos estar em pleno acordo com todas as cláusulas do edital a elas nos 
vinculando como se neste esteve transcrito. 
 
__________________________, _______, ________________________ de 2015. 

 
 

Nome e/ou Razão Social do Licitante 
Assinatura e CPF e/ou CNPJ 
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ANEXO II 
 

Projeto / desenho da localização 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 028/2015. 
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 003/2015. 
MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG.  
 
 
 
A empresa ________________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ____________________________, com sede à 

__________________________________, DECLARA para fins do disposto no Inciso 

V do Art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de 

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

dezesseis anos. 

 
Ressalva: 
 
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:  
(   ) Sim    
(   ) Não 
 
 
Local e data 
 
 

Assinatura e CNPJ 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 028/2015. 

MODALIDADE: Concorrência Pública nº 003/2015. 

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG.  
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, a inexistência de fatos impeditivos que obstaculizem 

a habilitação na Concorrência Pública n° 003/2015, da empresa 

________________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº ____________________________, com sede à 

__________________________________, neste ato representada por 

__________________________________, inscrito no CPF sob o nº 

___________________________ e RG nº ___________________ SSP/_______, 

(nacionalidade) ____________________, (estado civil) 

__________________________, (profissão) _________________ residente a 

___________________________________. 

 
 
 
  Por ser verdade, firmo a presente. 
 
Local e data 
 
 
 

Assinatura e Carimbo de CNPJ 
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ANEXO V 
 

M O D E L O  D E  D E C L A R A Ç Ã O  

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: nº 028/2015. 

MODALIDADE: Concorrência Pública nº 003/2015. 

MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG.  
 

 

 

A ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
____________________________, com sede à 
__________________________________, neste ato representada por 
__________________________________, inscrito no CPF sob o nº 
___________________________ e RG nº ___________________ SSP/_______, 
(nacionalidade) ____________________, (estado civil) __________________________, 
(profissão) _________________ residente a ___________________________________, 
DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no Inciso III do Artigo 1º da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que cumpre os requisitos 
estabelecidos em seu Artigo 3º e está apta a usufruir o tratamento favorecido 
estabelecido no Capítulo V – Seção Única daquela Lei Complementar. 

 

Declaro ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos Incisos 
do §4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

Local e data 
 
 
 

Assinatura e Carimbo de CNPJ 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE TERMO DE CONCESSÃO 
  

TERMO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL Nº ___/2015 
 

TERMO DE CONCESSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO O MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG E DE OUTRO LADO O 
.................................................... PARA CONCESSÃO DE USO DO 
ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO A MONTAGEM DE UM PAINEL DE LED 
PARA PUBLICIDADES NO MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG. 

 
CEDENTE: O MUNICÍPIO DE PIMENTA/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
sob o número 16.725.962/0001-48 com sede administrativa na Avenida JK, nº 396, na cidade de 
Pimenta – MG, neste ato representado pelo Prefeito, Ailton Costa Faria. 
 
CONCESSIONÁRIO: ..................................................., inscrita no CNPJ e/ou CPF sob o número 
........................................ com sede e/ou domiciliado na Rua ............................, nº ...., na cidade 
de ................................, neste ato representada pelo seu sócio .............................................. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente Termo de 
Concessão de Uso Remunerada de Bem Público, nos termos do Processo Licitatório nº 
028/2015, sob a modalidade Concorrência Pública nº 003/2015, que se regerá pela Lei nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993 e as cláusulas e condições descritas no presente.  

CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto da concessão de uso de uma área com ....... piso x ...... m
2 
 

aéreo, localizado na ......................... , na cidade de Pimenta-MG, destinada a montagem de um 
painel de LED por um período de 18 (dezoito) meses. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de vigência deste Termo será de 18 (dezoito) meses com termo 
inicial em ..... (............) de .............. de 2015 e termo final em .... (..............) de .............. de 2016, 
podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57, II da Lei 8.666/93.  
 
CLAÚSULA TERCEIRA: O valor/quantitativo da concessão de uso será a disponibilização, 
ininterruptamente, do espaço de ................... para divulgação de assuntos de interesse da 
Administração Municipal. 
 
CLÁUSULA QUARTA: Não serão admitidos reajustes ou descontos no valor do presente termo 
de concessão de uso. 
 
CLÁUSULA QUINTA: O concessionário tem direito ao uso do espaço físico descrito na cláusula 
primeira com as seguintes especificações: 
..............................  
 
CLÁUSULA SEXTA: São obrigações do CONCESSIONÁRIO: 
 

a) Realizar a montagem do painel exclusivamente no espaço que lhe é permitido dentro das 
especificações descritas no projeto/croqui; 

b) Não expor no espaço comercial material que atente contra a moral, os bons costumes, a 
ordem pública; 

c) Acatar a inspeções dos fiscais do CEDENTE, quanto ao cumprimento das obrigações 
assumidas no presente termo de concessão de uso; 

d) Zelar pela integridade dos bens, pertinentes à Concessão de Uso, de forma a mantê-los 
em perfeitas condições de uso e conservação; 
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e) Prestar os serviços de forma eficiente, atendendo as normas legais pertinentes, bem como 
as demais legislações em âmbito Federal, Estadual e Municipal, cabendo-lhe responder por todos 
os prejuízos causados ao CEDENTE e/ou a terceiros. 

f) Cumprir rigorosamente as cláusulas contratuais. 

g) Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer impostos ou taxas, obrigações fiscais 
Federais, Estaduais e Municipais, bem como os encargos patronais advindos. 

h) Responsabilizar-se pelas despesas de energia elétrica, seguros, ART’s e demais 
despesas pela instalação, manutenção e funcionamento do painel.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA: Poderá ser rescindido de pleno direito na ocorrência de inadimplemento do 
CONCESSIONÁRIO a quaisquer cláusulas e condições estabelecidas dispostas neste termo de 
concessão de uso. 
 
CLÁUSULA OITAVA: A partir do início de vigência deste contrato, o CONCESSIONÁRIO poderá 
proceder às modificações necessárias no espaço a fim de adaptá-la à destinação prevista na 
cláusula primeira deste termo de concessão de uso, desde que as mudanças sejam aprovadas 
pelo Poder Público Municipal, e que as restaurações sejam aplicadas tão logo seja encerrada o 
prazo da concessão. 
 
CLÁUSULA NONA: Durante toda a vigência do Presente instrumento o CONCESSIONÁRIO será 
inteiramente responsável pela boa conservação dos bens ora cedidos, e declara estar ciente de 
que se sujeita a todas as normas técnicas e legais atinentes ao objeto. 
Durante toda a vigência do Presente instrumento o CONCESSIONÁRIO será inteiramente 
responsável pela Responsabilidade Técnica e demais normas municipais, estaduais e federais 
que possam regular o objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONCESSIONÁRIO se responsabiliza pela remuneração de seus 
empregados, despesas dos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários referentes 
ao pessoal responsável pela execução dos serviços equipamentos e quaisquer outros que incidam 
sobre a concessão de uso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: Termo de concessão de uso não poderá ser transferido a 
terceiros, no todo ou em parte. No caso de impedimento do uso pelo CONCESSIONÁRIO a 
concessão de uso será desfeita nos termos da Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas 
caracterizará a inadimplência da contratada, sujeitando a mesma às penalidades de advertência, 
multa, suspensão do direito de licitar, contratar e a declaração de idoneidade, conforme previsto 
nos artigos 84 e 89 da Lei nº 8.666/93. 
I. O atraso e a inexecução parcial ou total caracterizarão o descumprimento da obrigação 
assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:  
a) Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
b) Multas, na forma da Lei; 
c) Suspensão temporária do direito de licitar com Município de Pimenta/MG; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo 
não superior a 05 (cinco) anos. 
 
II. A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a previa defesa, 
no caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato, e, em especial, nos 
seguintes casos: 
a) Recusa em assinar o termo de concessão ou retirar o instrumento equivalente multa de 10% 
(dez por cento) do valor total do objeto; 
b) Recusa de executar o objeto, multa de 10% (dez por cento) do valor total; 
c) Execução dos serviços em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, 
quantidade, rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto. 
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III. 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 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
IV. As penalidades descritas acima não exime o concessionário de responder pelas 
irregularidades que venham transgredir quaisquer normas legais pertinentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

a) O presente Termo reger-se-á por suas cláusulas e pelos preceitos do direito público, 
aplicando- lhe supletivamente, o princípio da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito 
privado. 

b) A Concessionária tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos na 
Concorrência Pública nº 003/2015, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos. 

c) A concessionária se obriga a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos 
ou supressões do valor inicial atualizado do objeto do contrato, nos termos do art. 65 da Lei n° 
8.666/93. 
 
 Fica eleito o foro da Comarca de Formiga/MG para dirimir quaisquer dúvidas que possam se 
originar do presente instrumento contratual, e por estarem de comum acordo, assinam o presente 
instrumento: 
 
 Pimenta/MG, ......... , de ............................  de 2015. 

 
______________________________________ 
MUNICÍPIO DE PIMENTA 
CNPJ: 16.725.962/0001-48 
Ailton Costa Faria 
PREFEITO MUNICIPAL 
CEDENTE 
 
_____________________________________ 
.......................................................................... 
CNPJ E/OU CPF 
CONCESSIONÁRIO 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1 - ___________________________________ 
CPF: 
 
2 - ___________________________________ 
CPF: 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Nº 028/2015 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA: Nº 003/2015 
 
 
 
 
A empresa ________________________________________________, inscrita 

no CNPJ sob o nº ____________________________, com sede à 

__________________________________, DECLARA não possui em seu quadro 

de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções 

técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (Art. 9º da 

Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar nº 04/90).  

 

 
Por ser verdade, firmo a presente. 
 
 
 
Local e data 
 
 
 

Assinatura e Carimbo de CNPJ 


