
EDITAL DE LICITAÇÃO 
  

 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2011 
Tipo: MENOR PREÇO 
Processo nº: 133/11 

Objeto: Licitação para fornecimento e instalação de protetores de árvore 
para a Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves.  
 
 

 
RECIBO 

  
 

A Empresa  
 
Razão Social: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual:    Inscrição Municipal: 

Endereço:  

CEP.:     Cidade:            Estado: 

Telefone:     Fax:   E-mail: 

Contato:  

Celular comercial: 

 

Retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração do edital 

______________________, aos  ____/____/___ 
  
   

___________________________________ 
(Assinatura) 

 
 

 

 
OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À  

CODEMIG / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
PELO FAX: (31) 3273-1331.  

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO 
NECESSÁRIO. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2011 
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 
Objeto: Licitação para fornecimento e instalação de protetores de árvore para a 
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. 
 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
PREGÃO  PRESENCIAL N°  20/2011 
TIPO: MENOR PREÇO  
PROCESSO N° 133/11 
DATA: 19 de maio de 2011. 
HORÁRIO: Início da sessão: 10:00 hs. 
OBJETO: Licitação para fornecimento e instalação de protetores de árvore para a 
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO: Rua dos Aimorés, 1697 – Bairro de Lourdes - Belo 
Horizonte (MG). 

 
 
1. PREÂMBULO 
A CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais torna 
público que realizará a licitação na modalidade pregão presencial, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, para fornecimento e instalação de protetores de árvore para a 
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, que será regido pela Lei Estadual 
nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril 
de 2008 e subsidiariamente pelas Leis Federais nº 8.666/93 e suas alterações e Lei 
10.520/02, bem como pelas demais normas pertinentes e pelas condições 
estabelecidas pelo presente edital. 
1.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento 
convocatório e os anexos que dele fazem parte integrante. 
1.3. A sessão de processamento do Pregão será realizada no Auditório da CODEMIG, 
localizado à Rua dos Aimorés 1697,1o andar, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG, 
iniciando-se no dia 19 de maio de 2011, às 10:00 horas e será conduzido pelo(a) 
Pregoeiro(a): Raquel Gomide Queiroz, com auxílio da equipe de apoio, designados 
para o presente processo, na conformidade da Portaria n.º 06,  de  29 de agosto de 
2008. 
 
 
2. OBJETO 
2.1.Constitui objeto da presente Licitação o fornecimento e instalação de protetores 
de árvore para a Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, compreendendo: 
Fornecimento e instalação de 930 (novecentos e trinta) - Protetores de árvores 
confeccionados em formato cilíndrico, diâmetro de 550mm, tendo base em concreto 
nas dimensões 600mm de externo, 500mm de interno, 500 mm de altura, estas bases 
deverão ser confeccionadas no local, sem emendas, rebarbas ou falhas, sobre as 
bases deverão ser fixados os protetores metálicos com 1400mm de altura, 
estruturados com cantoneira calandrada e barra chata de 5/8’’ x 1/8 contendo tela de 
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fechamento em aço SAE 1020 malha 50x150mm fio 2,4mm, com 900mm de altura o 
conjunto terá que receber tratamento químico para limpeza, tratamento químico 
neutralizador, fosfatizado e pintado com tinta epóxi a pó no sistema eletrostático. O 
espaço para publicidade deverá ser confeccionado em lâmina de PVC de 1,5mm de 
espessura tendo 500mm de largura e 1728mm de comprimento, fixada na parte 
superior externa conforme projeto em anexo. Todos os protetores deverão ser 
entregues embalados em plástico bolha para garantir a integridade da pintura do 
acabamento, deverão ser transportados e instalados sobre as bases de concreto por 
meio de parafusos galvanizados de ¼’’ x 1 1/2’’ e buchas plásticas, conforme desenho 
apresentado no Edital.   
2.2. Todos os serviços e materiais estão especificados no Anexo I que passa a fazer 
parte integrante do presente edital, independente de transcrição; 
2.3. Os documentos e informações da licitação são complementares entre si, de modo 
que qualquer detalhe mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, 
será considerado especificado para esta licitação. 
2.4. Os serviços serão realizados na Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves. Horário de 08:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 16:00 horas, dias úteis. 
 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente 
ao objeto desta licitação, que preencherem as condições de credenciamento 
constantes do Edital. 
3.2. Não poderão participar empresas estrangeiras que não funcionam no país e os 
interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, 
liquidação, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar 
e contratar com a Administração Pública Estadual, ou ainda que tenham qualquer 
pendência judicial com a CODEMIG.  
3.3. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
 
4. ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO.  
4.1. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão 
ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão de 
pregão imediatamente após o credenciamento. 
4.2. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preços e a Habilitação 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho 
e identificados com o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, 
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preços" e "Documentos de 
Habilitação"), na forma a seguir: 
 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 
CODEMIG. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  20/2011. 
ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA DE PREÇOS. 
PROPONENTE: ....................................................................................... 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 
CODEMIG.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº  20/2011. 
ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
PROPONENTE: ....................................................................................... 

 
 
4.3. A CODEMIG não se responsabilizará por envelopes de “Proposta de Preços” e 
“Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro até a data e 
horários definidos neste edital. 
4.4. Não será admitida a remessa postal dos envelopes com Proposta de Preços e 
Habilitação. 
4.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório 
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, no caso de cópia 
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pelo 
pregoeiro ou sua equipe de apoio. 
 
 
5. CREDENCIAMENTO 
5.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento 
junto ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar 
deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, 
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente que contenha 
fotografia. 
5.2. Tratando-se do representante legal, o credenciamento será feito com 
apresentação do estatuto social, contrato social ou outro documento de registro 
comercial, devidamente registrado, em cópia autenticada ou simples acompanhada do 
original para autenticação, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem 
direitos e assumir obrigações. 
5.3. Tratando-se de procurador, o credenciamento far-se-á através de instrumento 
público ou particular de procuração, em original ou cópia autenticada, da qual 
constem poderes específicos para formular lances verbais, negociar preço, oferecer 
descontos, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
5.4. No caso de credenciamento por instrumento de procuração, deverá ser 
apresentada cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para 
autenticação, do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração 
estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes do mandante para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
5.5. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada. 
5.6. Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciado, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas um credenciado. 
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5.7. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do 
Pregoeiro. 
5.8. A não apresentação ou, ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos 
documentos de credenciamento, impedirá a participação da licitante no presente 
certame. 
5.9. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com 
o modelo constante do Anexo V do Edital, deverá ser entregue ao Pregoeiro, no ato 
do credenciamento da participante, apresentada em 01(uma) via, fora dos Envelopes 
de Proposta de Preços e documentação de habilitação. 
5.10. A não-entrega da Declaração exigida no subitem anterior implicará o não-
recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da 
Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não-aceitação da licitante no 
certame licitatório. 
 
 
6. PROPOSTAS DE PREÇOS 
6.1. As propostas de preços deverão ser apresentadas em envelope lacrado 
identificado como Envelope 1, em uma via, com suas páginas numeradas 
seqüencialmente e rubricadas, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e 
deverão ser datadas e assinadas pelo representante legal do licitante ou pelo 
procurador, devendo constar: 
6.1.1. Descrição do objeto;  
6.1.2. Identificação da licitante: razão social, número do CNPJ, endereço completo, 
telefone e fax da empresa proponente (para recebimento da Ordem de Compra); 
6.1.3. Preço unitário e total: em moeda corrente nacional, em algarismos e por 
extenso, indicado com duas casas decimais, desprezando-se as frações 
remanescentes; 
6.1.4. Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data estipulada para a entrega dos envelopes; 
6.1.5. Indicação do prazo de fornecimento do material e instalação: os 
materiais/serviços serão entregues em 03(três) parcelas. Conforme o cronograma de 
fornecimento:  
a) 1ª parcela - 310 (trezentos e dez) unidades -  30 (trinta) dias contados da emissão 

da Ordem de Compra;  
b) 2ª parcela - 310 (trezentos e dez) unidades - 60 (sessenta) dias contados da 

emissão da Ordem de Compra e;  
c) 3ª e última parcela – 90 (noventa) dias contados da emissão da Ordem de Compra. 
6.1.5.1. Os prazos que tratam o item anterior poderão ser prorrogados, por até no 
máximo de 30 (trinta) dias, a critério da CODEMIG, desde que haja justificativa 
aceitável. 
6.1.6 - Declaração de que nos preços propostos e aqueles que porventura vierem a 
ser ofertados em lances verbais, encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 
sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 
exclusivamente da licitante a ser CONTRATADA; 
6.2. As propostas deverão ser firmes e precisas, sem alternativas de preços ou 
quaisquer outras condições, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas 
uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação. 
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7. HABILITAÇÃO 
No Envelope 2 – Documentos de Habilitação – deverão ser apresentados os 
documentos que demonstrem atendimento das seguintes exigências: 
7.1. REGULARIDADE JURÍDICA 
7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
7.1.2. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus 
administradores; 
7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
Obs. Se o contrato social foi apresentado no credenciamento fica dispensada a sua 
inclusão no envelope de habilitação. 
7.2. REGULARIDADE FISCAL 
7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
7.2.2. Prova de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
7.2.3. Prova de Regularidade para com o INSS, expedida pela Previdência Social; 
7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional e a Fazenda Estadual do 
licitante. 
7.3. Juntamente com os documentos referidos neste item (cláusula 7- DA 
HABILITAÇÃO), serão apresentados para fins de habilitação: 
a) Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e 

contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Estadual;  

b) Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos, 
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 
menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 
8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. 

7.4. As declarações previstas no item 7.3 deverão ser redigidas conforme modelos 
dos Anexos III e IV. 
7.5. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por 
publicação em órgão de imprensa oficial, ou em cópia simples acompanhada do 
respectivo original (vedada cópia autenticada) que deverá ser apresentado para ser 
autenticada pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, no momento da 
análise dos documentos de habilitação. 
 
 
8. SESSÃO DO PREGÃO 
8.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados e 
recebimento da Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos 
envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação.  



Pregão 20/2011 7 

8.2. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes e recebimento da Declaração e das propostas, o Pregoeiro 
declarará encerrado o credenciamento e aberta à sessão do PREGÃO.  
8.3. Encerrado o credenciamento e declarada aberta à sessão, não mais serão 
admitidos novos licitantes. 
8.4. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas 
verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem 
em desacordo. A análise das propostas visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificada as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

licitantes; 
c) Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento e que não forem passíveis de saneamento na própria sessão. 
8.5. Serão selecionadas, para a etapa de lances verbais, a proposta de MENOR 
PREÇO GLOBAL e aquelas que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de MENOR PREÇO 
GLOBAL. 
8.6. Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas 
na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 
3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
8.7. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio 
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor 
da proposta classificada de maior preço.  
8.8. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de 
apresentação dos lances. 
8.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais posteriores, ficando 
mantido o último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação 
das propostas. 
8.10. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados. 
8.11. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
não mais realizarem lances verbais. 
8.12. JULGAMENTO 
8.12.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 
8.12.2. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de MENOR PREÇO GLOBAL e o valor estimado da contratação. 
8.12.3. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do 
edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta 
poderá ser aceita. 
8.12.4. Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para verificação do atendimento das condições habilitatórias, com base na 
documentação apresentadas. 
8.12.5. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer 
oferta ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de 
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vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a 
prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua proposta. 
8.12.6. Serão desclassificadas as propostas que:  
a) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham 

condições; 
b) Apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexeqüíveis; 
c) Sejam omissas vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

impedir o julgamento. 
8.12.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias e dos requisitos de 
habilitação, a licitante será habilitada e declarada a vencedora do certame, sendo-lhe 
adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.  
8.12.8. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes de MENOR PREÇO 
GLOBAL, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições 
de habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a 
ele adjudicado o objeto deste edital. 
8.12.9. Nas situações previstas nos incisos 8.12.2, 8.12.3 e 8.12.8, o pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os 
atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes. 
8.14. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição 
relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes julgados 
desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da 
licitação. 
 
 
9. RECURSOS 
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
9.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as 
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
9.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a extinção 
do direito de recurso. 
9.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
9.5 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
9.6. O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
9.7. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais e comunicado a todos os licitantes via e-mail. 
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10 - ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação 
ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 
10.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
10.3. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, o 
licitante vencedor será convidado, mediante notificação, para assinar o contrato no 
prazo de 5(cinco) dias.    
10.4. É facultado a CODEMIG, quando o convocado não comparecer no prazo 
estipulado no subitem anterior, ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, a entregar e 
cumprir com sua proposta vencedora, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital 
e na legislação. 
10.5. A contratação pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as 
prescrições deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e 
inseparáveis. 
  
  
11. DA ENTREGA DO MATERIAL, DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO 
11.1. Os protetores de árvores a serem fornecidos e instalados deverão ser 
concretizados até 90 (noventa) dias corridos a contar da data da emissão da Ordem 
de Serviços, correndo por conta da vencedora todas as despesas decorrentes. 
11.2. O material e serviços deverão ser entregues acompanhados da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura, que deverá conter a descrição do item, quantidade, preços unitários e 
total. 
11.3. As notas fiscais poderão ser emitidas para cada etapa constante do Cronograma 
de Fornecimento do objeto contratual. 
11.4. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos 
documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo 
estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente 
licitação. 
11.5. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, mediante a 
emissão de termo circunstanciado, quando da entrega e definitivamente, também 
mediante termo circunstanciado, que indicará o atendimento da especificação 
contratada, não eximindo o licitante da sua responsabilidade, na forma da Lei, pela 
qualidade, correção e segurança dos bens adquiridos. 
11.6. Constatada irregularidade no objeto a CODEMIG poderá rejeitá-lo, no todo ou 
em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis. 
11.7. O pagamento será efetuado, mediante apresentação da respectiva Fatura/Nota 
Fiscal certificada pela CODEMIG, nos quantitativos e prazos definidos no Cronograma 
de Fornecimento, e será efetuado no prazo de 7 (sete) dias do respectivo aceite. 
11.8. O pagamento será feito com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
correspondente à aquisição do objeto, pelo preço da proposta  adjudicada e 
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homologada, não se admitindo reajuste, observando-se as condições de recebimento 
do objeto. 
12 . SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. Pelo atraso ou inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, a 
Administração poderá aplicar, sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser 
exercida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes 
sanções previstas nos termos do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93: 
12.1.1. advertência; 
12.1.2. multa; 
12.1.3. indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de 
outro licitante; 
12.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a CODEMIG, pelo 
prazo não superior a 5 (cinco) anos. 
12.2. A multa será aplicada à razão de 0,067 (zero vírgula, zero sessenta e sete por 
cento) dia sobre o valor total dos materiais em atraso na entrega. 
12.3. Extensão das Penalidades 
12.3.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 
Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 
12.3.1.1. Retardarem a execução do pregão; 
12.3.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
e; 
12.3.1.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
 
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 
13.2. Será dada vista aos proponentes interessados, tanto das Propostas Comerciais 
como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 
13.3. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, 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, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar ou ter sido 
providenciada no ato da sessão pública. 
13.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela, após aberta a sessão do 
pregão. 
13.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões 
conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
13.6. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento 
do objeto deste pregão. 
13.7. A autoridade competente da contratação poderá revogar a licitação, por razões 
de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 
13.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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13.9. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 
13.10. Todo e qualquer esclarecimento sobre o presente edital e seus anexos, deverá 
ser solicitado até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, por escrito, através 
do fax-símile (31) 3273-1331 ou por correspondência protocolada no endereço da 
CODEMIG com expressa indicação do número e objeto do Pregão.   
13.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
Pregão. 
13.12. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
13.3. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade 
competente, observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei n° 
8.666/93. 
 
Belo Horizonte, 06 de maio de 2011. 
  
 
 
 
 
OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO 
DIRETOR PRESIDENTE DA CODEMIG 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - FINALIDADE: Fornecimento e instalação de protetores de árvores 
 
2 - OBJETO/ DESCRIÇÃO  
2.1. O objeto do Pregão Presencial é o fornecimento e a instalação de 930 
(novecentos e trinta) protetores de árvores para o estacionamento da Cidade 
Administrativa de Presidente Tancredo Neves: 
 

Item Descrição Unid. Quant. 

     

01 Protetores de árvores confeccionados em formato 
cilíndrico, diâmetro de 550mm, tendo base em 
concreto nas dimensões 600mm de externo, 500mm 
de interno, 500 mm de altura, estas bases deverão ser 
confeccionadas no local, sem emendas, rebarbas ou 
falhas, sobre as bases deverão ser fixados os 
protetores metálicos com 1400mm de altura, 
estruturados com cantoneira calandrada e barra chata 
de 5/8’’ x 1/8 contendo tela de fechamento em aço 
SAE 1020 malha 50x150mm fio 2,4mm, com 900mm 
de altura o conjunto terá que receber tratamento 
químico para limpeza, tratamento químico 
neutralizador, fosfatizado e pintado com tinta epóxi a 
pó no sistema eletrostático. O espaço para 
publicidade deverá ser confeccionado em lâmina de 
PVC de 1,5mm de espessura tendo 500mm de largura 
e 1728mm de comprimento, fixada na parte superior 
externa conforme projeto em anexo. Todos os 
protetores deverão ser entregues embalados em 
plástico bolha para garantir a integridade da pintura do 
acabamento, deverão ser transportados e instalados 
sobre as bases de concreto por meio de parafusos 
galvanizados de ¼’’ x 1 1/2’’ e buchas plásticas, 
conforme desenho apresentado no Edital.   
 

un 930 

 
PREÇO: 
 

UNITÁRIO: 
 
 

GLOBAL: 
 
 

 
 
2.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas para seu 
fornecimento, como: todos os serviços técnicos, materiais, equipamentos, prêmios de 
seguro, taxas, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, mão-de-obra e 
respectivos encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e fiscais, viagens e 
transporte, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza. 
2.3. A proposta apresentada deverá identificar o objeto proposto de forma a permitir a 
verificação e comprovação do atendimento às especificações exigidas neste Edital e 
constar ainda: 
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2.3.1. Denominação ou razão social do licitante, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, 
telefone e/ou fax, 
2.3.2. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a partir da 
data de sua apresentação, conforme artigo 64 da Lei Federal 8.666/93, 
2.3.3. Prazo de entrega de no máximo de 90 (noventa) dias, a contar da emissão da 
Ordem de Compra,  
2.3.4. Preços unitário e global cotados em reais, expresso em algarismo e por 
extenso. 
 
3- JUSTIFICATIVA DO CONTRATO 
A presente contratação tem por objetivo equipar o estacionamento da Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves com mobiliário urbano adequado à 
proteção das árvores. 
 
4- AVALIAÇÃO DE CUSTOS  
Atendendo ao disposto na Lei 8.666/93 foi realizada cotação de preço para aquisição 
do objeto da presente licitação. A estimativa foi feita por pesquisa de preço no 
mercado. 
 
5. METODOLOGIA 
O critério de aceitação das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL de acordo 
com as especificações acima relacionadas. 
 
6- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
A DESPESA CORRERÁ POR CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS DA CODEMIG. 
  
7 - PRAZO E CONDIÇÕES  PARA FORNECIMENTO 
7.1. Será emitida ordem de fornecimento – ORDEM DE COMPRA na qual constarão 
os dados da contratada, os itens a serem fornecidos, o cronograma de fornecimento e 
o local de entrega. 
7.2. A vencedora deverá fornecer o material no máximo em 90(noventa) dias a contar 
da data de emissão da autorização do fornecimento, mediante ORDEM DE COMPRA.  
7.3. 7.4. Os materiais/serviços serão entregues em 03(três) parcelas conforme 
cronograma de fornecimento abaixo: 
 

 
CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO 

 

PRAZO DE ENTREGA QUANTIDADE 

30 dias contados da emissão da autorização fornecimento 310 

60 dias contados da emissão da autorização fornecimento 310 

90 dias contados da emissão da autorização fornecimento 310 
1. TOTAL 930 protetores de árvores 

 
7.4. Os prazos que tratam o item anterior poderão ser prorrogados, por até no máximo 
30 (trinta) dias, a critério da CODEMIG, desde que haja justificativa aceitável. 
 
 



Pregão 20/2011 14 

8 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetuado em 7 (sete) dias úteis após a entrega do material e 
respectivo aceite da CODEMIG atestado por recebimento definitivo conforme 
cronograma de fornecimento. 
8.2. O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária 
em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento 
de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas na 
licitação. 
8.3. Serão deduzidos do pagamento as retenções legais devidas e aplicáveis. A 
Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, firmada sob as penas da Lei relativa a referida condição. 
Caso contrário, ficará sujeita à retenção de impostos e contribuições, de acordo com a 
legislação aplicável. 
 
9- LOCAL DE ENTREGA 
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves 
Horário de 8:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00, dias úteis. 
 
10 -  TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ O LOCAL DE SUA INSTALAÇÃO 
10.1. O transporte dos materiais e sua instalação é de inteira responsabilidade e 
custos da Contratada. 
10.2. Caso algum material entregue não corresponda ao especificado, é de 
responsabilidade da contratada a retirada e reposição do material correto no local. 
 
11- DO RECEBIMENTO 
11.1. A entrega será acompanhada por representante da CODEMIG que 
providenciará a conferência quantitativa e qualitativa do material/serviço entregue 
considerando os parâmetros elencados neste Termo de Referência. 
11.2. Somente serão aceitos os materiais/serviços que obedecerem à descrição 
disposta no objeto licitado. 
11.3. O objeto será recebido provisoriamente para conferência quantitativa e 
qualitativa que se realizará no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis.  
11.4. Constatado fornecimento incompleto ou vício do material, a fornecedora será 
convocada para substituir ou complementar o material no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis. 
11.5. Conferida sua conformidade, quantitativa e qualitativa, o objeto será recebido 
definitivamente e será autorizado o pagamento da Nota Fiscal/Fatura.  
 
12- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
12.1. A Contratada ficará obrigada a fornecer, no prazo fixado, o material cotado em 

estrita conformidade com as especificações constantes deste Termo de 
Referência. 

12.2. A Contratada se obriga a fornecer os produtos/serviços obedecendo os 
padrões de qualidade exigíveis pelas normas técnicas aplicáveis. 

12.3. Caberá à Contratada corrigir, às suas expensas, quaisquer falhas ou 
irregularidades detectadas. 
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12.4. Cumpre à Contratada a responsabilidade por quaisquer danos causados 
diretamente à CODEMIG ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do objeto licitado.  

 
12.5. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários e 

fiscais da mão de obra alocada na execução do objeto contratado, sem 
quaisquer vínculos com a CODEMIG. 

 
12.6. A Contratada é responsável por todas e quaisquer despesas relativas ao 

fornecimento/serviços contratados, especialmente todos os serviços técnicos, 
materiais, equipamentos, prêmios de seguro, taxas, emolumentos e quaisquer 
despesas operacionais, encargos comerciais e fiscais, viagens e transporte, 
despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza. 

 
13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
13.1. Compete à CODEMIG fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo 
rejeitá-lo, no todo ou em parte, quando este não atender ao especificado. 
13.2. A CODEMIG se obriga a fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação 
escrita, informações, esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à 
execução do contrato; dirimindo dúvidas e orientando em todos os casos omissos. 
13.2. Conferida a correção qualitativa e quantitativa do objeto contratual mediante 
recebimento definitivo, cumpre  à CODEMIG atestar a nota fiscal/fatura após aferida 
sua conformidade e efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 
 
Belo Horizonte, 11 de abril de 2011. 
FERNANDO VITTORI  FILHO 
SUPERVISÃO TÉCNICA DA CIDADE ADMINISTRATIVA 
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ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
  

PROCURAÇÃO 
  
  

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com 
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 
Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a CODEMIG, praticar os 
atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de 
pregão nº 20/2011, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, 
ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances 
verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta 
para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e 
valioso. 

  
Local, data e assinatura 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÂO (ausência de impedimentos) 

  
  
  

DECLARAÇÃO 
  
  
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, 
sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
  
Data e local 
  
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO (INCISO V, ART. 27, Lei 8.666/93) 
  
 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A empresa................................................, CNPJ nº ..............................., declara, sob 
as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores 
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. 
  
Data e local 
  
  
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÂO (requisitos para habilitação) 

  
  
  
  
  

DECLARAÇÃO 
  
  
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, 
sob as penas da lei, que,  atende plenamente a todos os requisitos de habilitação 
exigidos para participar do Pregão Presencial. 
  
Data e local 
  
  

  
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


