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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 005/2020 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 13/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2020 

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS 

 

 

Modalidade:  Pregão Presencial nº 05/2020 

Local de Abertura: Câmara Municipal Conceição do Mato Dentro/MG 

Tipo: Menor Preço Lote 

Data: 04/06/2020  

Horário: 10:00 horas 

Valor estimado: Lote I – R$97.069,33 (noventa e sete mil e sessenta e nove reais e trinta e três centavos); 

Lote II - R$13.656,43 (treze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos); 

Lote III – R$1.790,86 (um mil setecentos e noventa reais e oitenta e seis centavos); 

Lote IV – R$18.293,33 (dezoito mil duzentos e noventa e três reais e trinta e três centavos). 

Ref.: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática e ferramentas para manutenção 

dos equipamentos, conforme descrição e quantitativos, constantes do Termo de Referência anexo a este 

edital, em atendimento as demandas da Câmara Municipal de Conceição Do Mato Dentro. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro – Minas Gerais, Cláudio Alexandre 

Rodrigues de Oliveira, torna Público que a Srta. Laura Vieira Bie, nomeada pela Portaria nº 002/2020, de 02 

de janeiro de 2020, fará realizar, às 10h00min, do dia 04 de junho de 2020, na sala do Departamento de 

Licitações, situado na Av. JK, 380 – Centro, município de Conceição do Mato Dentro/MG, na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, objetivando contratação de pessoa jurídica para aquisição de equipamentos de 

informática e ferramentas para manutenção dos equipamentos, conforme quantidade e especificações 

contidas no Termo de Referência anexo, regida pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decretos 

Municipais nº 060 de 11 de novembro de 2009 e 027/2013 de 28 de maio de 2013, e subsidiariamente pela 

Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alteração posteriores, e de acordo com as normas e condições 

fixadas neste instrumento. 

Fazem parte integrante deste Edital os seus Anexos. 

Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados na Câmara Municipal de 

Conceição do Mato Dentro/MG, Departamento de Licitações no endereço mencionado, no horário de 

08h00min às 18h00min horas e através do telefone (31) 3868-2000. 

A apresentação das propostas pressupõe conhecimento de todos os dados e informações necessárias ao seu 

preparo e à aceitação das condições estipuladas nesta licitação.  

 

1 – ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO/ PROPOSTA 
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Os envelopes exigidos nesta licitação deverão ser entregues até as 10:00 horas do dia 04/06/2020, na Avenida 

JK, n° 380, no Setor de Protocolo, no edifício-sede da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG, 

CEP 35.860-000. 

 

Observações:  

 

Este prazo é preclusivo do direito de participação. Não serão aceitos os envelopes protocolados após o 

horário fixado para este fim. 

 

Os envelopes “Proposta” serão abertos no dia 04/06/2020, às 10:15 horas na sala de reuniões do prédio da 

Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, situada na Avenida JK, n° 380, Centro, CEP 35.860-000, 

Conceição do Mato Dentro. Os envelopes contendo a “Habilitação” serão abertos em data designada pela 

pregoeira. 

 

2 - OBJETO 

 

2.1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos eletrônicos de informática e ferramentas 

para manutenção desses equipamentos, conforme descrição e quantitativos, constantes do Termo de 

Referência anexo a este edital, em atendimento as demandas da Câmara Municipal de Conceição do Mato 

Dentro. 

2.2 - O valor global estimado do referido processo é de R$131.879,30 (cento e trinta e um mil, oitocentos e 

setenta e nove reais e trinta centavos). Os valores estimados por item estão descritos no Termo de Referência, 

deste Edital. 

2.3 - As propostas ofertadas deverão se limitar aos valores estimados, sob pena de desclassificação. 

2.4 – Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte: 

2.4.1 – Item – Cota Principal – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do 

objeto, destinado a todos os interessados que atendam aos requisitos deste edital; 

2.4.2 – Item – Cota reservada – correspondente a até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do 

objeto, com participação restrita a pessoas jurídicas enquadradas ou equiparadas às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 

nº 147/2014, sem prejuízo da sua participação na cota principal. 

2.5 – Os proponentes deverão apresentar proposta de preço e nele deverá está incluída a carga tributária e 

todas as despesas incidentes, que ocorrerão à conta do licitante. 

  

3 - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
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3.1 - Cópia deste edital encontra-se disponível no Departamento de Licitações desta Câmara, poderá ser 

obtido através do site da Câmara: www.camaracmd.mg.gov.br, pelo e-mail licitacao@camaracmd.mg.gov.br 

ou no Departamento de Licitações, situado na Av. JK, 380 – Centro, município de Conceição do Mato 

Dentro/MG, no horário de 08h00min às 17h00min, de segunda-feira a sexta-feira. 

3.2 - As empresas e/ou representantes em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações 

referentes ao processo no Diário Oficial de Minas Gerais e no Diário Oficial do Poder Legislativo de 

Conceição do Mato Dentro, disponível este último no link: 

http://www.camaracmd.mg.gov.br/transparencia/diario-oficial-do-legislativo/, quando for o caso, com vistas 

a possíveis alterações e avisos. 

3.3 - Os pedidos de esclarecimento sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail: 

licitacao@camaracmd.mg.gov.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento das 

propostas. 

3.4 - As respostas da pregoeira às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail. 

3.5 - As impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadãos no prazo de 05 (cinco) 

dias, e por licitante, no prazo de 02 (dois) dias, ambos anteriores à abertura das propostas comerciais, 

mediante petição dirigida aa pregoeira a ser protocolada na Av. JK, 380 - Centro – município de Conceição 

do Mato Dentro/MG, Departamento de Licitações, devendo ser julgadas e respondidas em até 24h00min 

(vinte e quatro horas).  

3.6 - O Setor de Licitações não se responsabilizará por impugnações realizadas por outras formas. 

3.7 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame. 

3.8 - A decisão da pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, e será publicada no site da Câmara: 

www.camaracmd.mg.gov.br, para conhecimento de todos interessados. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento constante deste Edital, bem como: 

4.1.1 – Para o Item I, cota principal (ampla concorrência), destinado a todos os interessados que atendam aos 

requisitos do edital. 

4.1.2 – Para o Itens II, III e IV cota reservada a participação de pessoas jurídicas enquadradas ou equiparadas 

às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela 

Lei Complementar nº 147/2014, sem prejuízo da sua participação na cota principal. 

4.2 - Não poderá participar da presente licitação a pessoa jurídica que: 

4.2.1 - Esteja sob processo de falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, insolvência civil, 

concurso de credores, dissolução, liquidação e não sejam controladas, coligadas ou subsidiarias entre si; 

http://www.camaracmd.mg.gov.br/
mailto:licitacao@camaracmd.mg.gov.br
http://www.camaracmd.mg.gov.br/transparencia/diario-oficial-do-legislativo/
mailto:licitacao@camaracmd.mg.gov.br
http://www.camaracmd.mg.gov.br/


PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Av. JK, 380 – Centro – CEP: 35.860-000 
Telefones: (31) 3868-1059, 3868-1080, 3868-2000 

camaracmd@gmail.com ou camaracmd@yahoo.com.br 
http://www.camaracmd.mg.gov.br/ 

Página 4 de 44 

4.2.2 - Declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de 

contratar ou licitar com o Município de Conceição do Mato Dentro ou com declaração de inidoneidade e/ou 

impedimento de licitar com a Administração Pública; 

4.2.3 - Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

4.2.4 - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

4.3 - A observância das vedações dos itens anteriores é de inteira responsabilidade dos licitantes que, pelo 

descumprimento, se sujeitam às penalidades cabíveis. 

 

5 - DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1 - A Pregoeira declarará aberta a sessão do PREGÃO em data e hora, especificada neste Edital, dando 

início ao credenciamento e identificação dos representantes dos proponentes.  

5.1.1 - Após a pregoeira encerrar o credenciamento, não serão admitidos novos proponentes.  

5.2 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos (a documentação de 

credenciamento deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

5.2.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido no 

Anexo III; 

5.2.2 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, declaração de firma individual, contrato social 

ou, quando existente, a última alteração contratual consolidada, ou outro instrumento de registro comercial, 

registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

5.2.3 - Tratando-se de procurador, além do item 5.2.2, deverá ser apresentada procuração por instrumento 

público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acompanhados 

dos correspondentes documentos, que comprove os poderes do mandante para a outorga e documento oficial 

de identificação que contenha foto; 

5.2.4 – As MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS, que 

desejam usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006 e suas posteriores alterações, 

deverão apresentar, no ato do credenciamento, os seguintes documentos: 

5.2.4.1 - Declaração assinada pelo responsável legal da empresa, atestando que até a presente data a empresa 

está enquadrada no regime de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo constante no 

Anexo VI; e, 

5.2.4.2 - Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, declaração de enquadramento arquivada ou 

a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa; 
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5.2.4.3 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, declaração de enquadramento arquivada ou a 

Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da 

pequena empresa. 

5.3 - O representante legal (sócio responsável, proprietário, procurador, etc.) que comparecer na abertura do 

certame, deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 

5.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles 

poderá representar apenas uma credenciada. 

5.5 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente. 

5.6 - A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante 

por ele representado, salvo autorização expressa da pregoeira. 

5.7 - A presença do licitante, representante legal ou credenciado é obrigatória para exercer os direitos de 

ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, sendo obrigatória também a presença da licitante ou de 

seu representante em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

 

6 - PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

6.1 - A Pregoeira receberá às 10h00min, do dia 04 de junho de 2020 os envelopes contendo a proposta. O 

mesmo deverá ser apresentado, em envelope não transparente, fechado e indevassável, contendo em sua parte 

externa, a identificação da licitante, e os seguintes dizeres: 

 

CÂMARA MUICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-MG 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2020 

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: ________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________ 

 

6.2 - Do Conteúdo da Proposta: 

6.2.1. A proposta deverá ser apresentada impressa, podendo ser datilografada ou digitada, respeitado o 

vernáculo, ao final ser identificada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador; 

devendo conter: 

6.2.2. Preços unitários, com o valor total do item com 02 (duas) casas decimais; 

6.2.3. Os preços propostos deverão estar expressos em moeda corrente no País, já incluídos todos os custos 

diretos e indiretos, como impostos, taxas, fretes, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros; 

6.2.4. O prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 

da abertura da licitação. Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 

considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestação. 

6.2.5. Ser preferencialmente em papel timbrado do licitante; 
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6.2.6. Preferencialmente, deverá conter nome de banco número de conta corrente e agência que a licitante 

deseja que sejam efetuados os pagamentos; 

6.2.7. As propostas deverão apresentar: descrição técnica completa do produto ofertado, com indicação de 

marca, tipo, etc. 

6.3. A licitante deverá apresentar sua proposta nos termos do item anterior, sobre pena de inabilitação; 

6.4.  Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não sendo 

permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente. 

6.5. Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às cláusulas e 

condições do presente Edital. 

6.6. A licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar a proposta readequada no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis, sob pena de suspensão, previstos na Lei n° 8.666/1993 e cancelamento do item caso a 

proposta não seja apresentada dentro do prazo previsto, sendo o item repassado ao segundo colocado. 

6.7. Diante da restrição de participação de alguns itens desta licitação apenas para Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, caso não haja interessados com propostas válidas para o 

objeto licitado, a presente licitação deverá ser refeita com fundamento no art. 49, II da Lei 

Complementar nº 123/2006 c/c art. 6º, §5º do Decreto Estadual 44.630/2007, abrindo-se o certame à 

ampla participação. 

6.8. Em se tratando dos itens em reserva de cotas, que se destinam também às Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, não havendo interessados para as mesmas, estas poderão 

ser adjudicadas ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, 

desde que pratiquem preço do primeiro colocado; bem como, se a mesma empresa vencer a cota 

reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que 

tenha sido menor. 

 

7 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. A Pregoeira receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação às 10h00min, do dia 04 de 

junho de 2020, o mesmo deverá ser apresentado, em envelope não transparente, fechado e indevassável, 

contendo em sua parte externa, a identificação da licitante, e os seguintes dizeres: 

 

CÂMARA MUNCIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-MG 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2020 

ENVELOPE N.º 2 - HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: ___________________________ 

ENDEREÇO: ________________________ 
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7.2 - O licitante que ofertar o MENOR PREÇO POR LOTE deverá apresentar a documentação abaixo 

relacionada: 

 

7.2.1 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

7.2.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

7.2.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

7.2.2.3 - Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Federal (consistindo em certidão 

negativa de tributos e contribuições federais e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, expedida pela 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 

7.2.2.4 - Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa quanto 

a Dívida Ativa do Estado); 

7.2.2.5 - Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de 

Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

7.2.2.6 - Prova de regularidade, em plena validade, para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS; 

7.2.2.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos 

por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT; 

 

7.2.2. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

7.2.2.1 - Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), 

expedida pelo distribuidor da sede da empresa, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física; datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 

Certidão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de 

cada um dos distribuidores. 

 

7.2.3 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.2.3.1 - Atestado de capacidade técnica ou certidão, compatível com o objeto presente, fornecido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. Poderá ser conforme o modelo sugerido no Anexo IX, não sendo 

desclassificado se apresentar outro modelo, desde que contenha os elementos essenciais. 

7.2.3.2 - O atestado ou declaração, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel 

timbrado da pessoa jurídica de direito público ou privado e deve indicar o nome do evento e o serviço prestado 

pela empresa, conforme exigências. Podendo o Poder Público verificar junto aos órgãos competentes a 

veracidade das Informações. 
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7.2.4 - HABILITAÇÃO JURÍDICA  

7.2.4.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 

7.2.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado da última alteração, se houver 

devidamente registrado, devendo o objeto social ser compatível com o objeto da licitação; 

7.2.4.2.1 - Em se tratando de alteração consolidada, esta deverá conter todas as cláusulas atribuídas por lei, em 

vigor, neste caso não será necessária a apresentação do primeiro contrato social. 

7.2.4.2.1.2 - Se a alteração consolidada se encontrar desatualizada, o interessado deverá juntar, além desta, as 

modificações posteriores. 

7.2.4.2.1.3 - Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser apresentadas 

pelo licitante. 

 

7.2.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

7.2.5.1 - Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi 

declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a 

Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes, conforme modelo 

sugerido no Anexo IV; 

7.2.5.2 - Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos conforme modelo sugerido no Anexo V. 

 

7.2.6 - DOS DOCUMENTOS FACULTATIVOS:  

7.2.6.1 - A licitante interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão do(a) pregoeira(a), 

quanto à habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos exatos termos do modelo descrito no 

Anexo VIII. 

7.2.6.2 - A apresentação do documento especificado acima (item 7.2.6.1) é facultativa, sendo de livre escolha 

do licitante a apresentação ou não, ainda que apresentados de forma irregular ou em desconformidade com 

exigido no edital, não serão motivo de inabilitação da empresa licitante respectiva, ficando tão somente 

prejudicado o direito a ser exercido. Caso não seja apresentado o Termo de Renúncia, o licitante poderá 

renunciar ao direito de recurso em Ata na Sessão do Pregão. 

 

7.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.3.1 - A documentação exigida poderá ser apresentada no original ou através de impresso informatizado 

obtido via Internet, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) dias da data de encerramento da 

licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos; 
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7.3.2 - A documentação também poderá ser apresentada através de cópia, produzida por qualquer processo 

de reprodução, autenticada por cartório competente; 

7.3.3 - As autenticações poderão também ser feitas pela pregoeira ou membro da equipe de apoio, nos termos 

do artigo 32 da Lei nº 8.666/1993, no ato de abertura do envelope respectivo, desde que referidas cópias se 

façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos devolvidos, após a autenticação requerida, 

ao representante legal presente; 

7.3.4 – A pregoeira e a equipe de apoio efetuarão consulta via internet das declarações de regularidade fiscal, 

em observância à legislação pertinente, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação; 

7.3.5 - Procedida à consulta, serão impressas declarações comprovantes de autenticidades dos documentos, 

que serão juntadas aos autos do processo licitatório; 

7.3.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 

do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 

7.3.6.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

7.3.6.2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

7.3.6.3 - Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os 

documentos da matriz quanto os da filial; 

7.3.6.4 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidas somente em nome da matriz. 

7.3.7 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 

7.4. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

EQUIPARADOS  

7.4.1 - O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas 

condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 

Complementar nº 123/06. 

7.4.2 - A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em conformidade com 

as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, § 4º, VI da Lei Complementar nº 123 receberá o 

mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP. 

7.4.3 - A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às 

ME/EPP. 

7.4.4 - A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da 

habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado. 
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7.4.5 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certame licitatório, 

deverão apresentar toda a documentação exigida, para comprovação de sua regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição. 

7.4.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa.  

7.4.7 - As microempresas e empresas de pequeno porte que não regularizarem a documentação no prazo 

previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 

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

7.4.8 - Renovado o prazo, se a licitante a que foi adjudicado o bem, não apresentou a regularidade, esta 

incorrerá em pena na forma prevista nesse Edital. 

 

8 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

8.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, desde que observadas às 

especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

8.2 - A análise das propostas pela pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital 

e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

8.2.1 - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

8.2.2 - Que deixe de apresentar qualquer dos documentos solicitados neste Edital; 

8.3 - Que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante; 

8.4 - Se a pregoeira entender que o preço é inexequível fixará prazo para que o licitante demonstre a 

exequibilidade do preço por meio de planilha de custos ou outros documentos; 

8.5 - Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço analisado para execução global do objeto e 

cumprimento das normas legais, a proposta será desclassificada. 

8.6 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 

conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 

corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

8.7 - Serão desconsideradas qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
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8.8 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 

seguintes critérios: 

8.8.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela; 

8.8.2 - Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas 

as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 

8.8.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 

número de licitantes. 

8.8.4 - A pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 

decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

8.8.5 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 

aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 

8.8.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes. 

8.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 

formulação de lances. 

8.10 - A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

8.11 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 

propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião 

do julgamento. 

8.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 

habilitação de seu autor. 

8.13 - Não será aceita falha, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, não podendo 

ser substituído qualquer documento. Nas documentações passíveis de verificação por meio eletrônico poderá 

vir a ser feita verificação para que seja sanada qualquer dúvida sobre sua legalidade. 

8.1 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada 

e declarada vencedora do certame. 

8.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a pregoeira 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 

aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 

vencedor. 

 

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DAS MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE NO ITEM DE AMPLA CONCORRÊNCIA 
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9.1 - Para o item de ampla concorrência, em que a participação é aberta a todos os interessados, desde que 

atendam aos requisitos do edital, às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas, será 

assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação das mesmas; 

9.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

9.3 - Ocorrendo o empate proceder-se-á da seguinte forma: 

9.3.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 

desconto inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado; 

9.3.2 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 

anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem; 

9.3.3 - Na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

9.3.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.3.5 - Na hipótese da não contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 

9.3.6 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.3.7 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar 

nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 

preclusão. 

9.3.8 - O direito de preferência das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será instaurado após o 

encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação. 

 

 

10 - RECURSOS E CONTRARAZÕES  

 

10.1 - Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra 

decisões da pregoeira, após a declaração do vencedor, deverão apresentar suas razões no prazo único de 03 

(três) dias, a partir do dia seguinte ao término do prazo para manifestação. 

10.2 - Os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo recorrente. 

10.3 - No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos. 

10.4 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Av. JK, 380 – Centro – CEP: 35.860-000 
Telefones: (31) 3868-1059, 3868-1080, 3868-2000 

camaracmd@gmail.com ou camaracmd@yahoo.com.br 
http://www.camaracmd.mg.gov.br/ 

Página 13 de 44 

10.5 - Interposto o recurso, a pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à autoridade competente. 

10.6 - O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem 

conhecidos: 

10.6.1 - Ser dirigido à Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, Setor de Licitações, aos cuidados 

da pregoeira, no prazo de 03 (três) dias, conforme estabelecido no item 1 deste Título; 

10.6.2 - Ser apresentado em uma via original ou reconhecido em cartório, datilografada ou emitida por 

computador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado 

pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado; 

10.6.3 - Somente serão válidos os documentos originais ou cópias autenticadas em cartório; 

10.6.4 - Quando encaminhadas via FAC-SÍMILE, as razões do recurso serão válidas por até 48 (quarenta e 

oito) horas, tempo que o interessado deverá protocolar os memoriais originais junto à Câmara Municipal de 

Conceição do Mato Dentro. 

10.6.5 - Ser protocolizado na Câmara de Conceição do Mato Dentro, Departamento de Licitações, na Av. 

JK, 380 – Centro – município de Conceição do Mato Dentro/MG, CEP: 35.860-000, no horário de expediente 

das 08h00min às 18h00min.  

10.7 - O Departamento de Licitações não se responsabilizará por memoriais de recurso e contrarrazões 

endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no subitem 2.5 

acima, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

10.8 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.9 - O recurso será apreciado pela pregoeira e pela Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua 

decisão no prazo do item 10.1, contado do recebimento do recurso. 

10.10 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no site oficial da 

Câmara: www.camaracmd.mg.gov.br. 

 

11 - AJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1 - Inexistindo manifestação recursal, a pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à 

autoridade competente homologar o procedimento licitatório. 

11.2 - 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. 

 

12 - DO CANCELAMENTO 

 

12.1 - O cancelamento da ordem de serviço terá lugar de pleno direito, independente de interposição judicial 

ou extrajudicial, quando a empresa adjudicatária: 

http://www.camaracmd.mg.gov.br/
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a) Recusar-se a prestar o serviço objeto desta Licitação; 

b) Falir ou dissolver-se; 

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem prévia e expressa anuência 

da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro; 

d) suspender a prestação de serviço, sem prévia ordem judicial ou sem recorrer das decisões das autoridades 

competentes, ficando sujeita a multa, mais perdas e danos. 

 

13 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

13.1 Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento. 

13.2 Efetuar o fornecimento do objeto licitado, no prazo determinado; 

13.3. Atender às solicitações feitas pelo Departamento Responsável da Câmara Municipal imediatamente 

após o recebimento da ordem de compra. 

13.4. O cumprimento dos prazos de entrega, nas datas, condições e locais definidos, nas quantidades 

contratadas, acrescidas se necessário, sem ônus de transporte para a Câmara. 

13.5. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos que não estiverem de 

acordo com as especificações do objeto; 

13.6. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem 

como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, 

estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar 

os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Câmara de Conceição do Mato Dentro. 

13.7. Responsabilizar pelos prejuízos causados á Câmara de Conceição do Mato Dentro ou a terceiros, por 

atos de seus empregados ou prepostos; 

13.8. Iniciar a execução do contrato após a assinatura, entregando o objeto após a ordem de compra.  

13.9. O fiel cumprimento de todas as Cláusulas e condições estabelecidas no presente termo 

 

14 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

14.1 Receber o produto e realizar sua análise quanto à qualidade; 

14.2 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital; 

14.3 Informar à Contratada o nome do funcionário responsável pela assinatura da autorização de 

fornecimento. 

 

15 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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15.1 Conhecido o resultado final do presente Pregão, a empresa vencedora será notificada para vir assinar a 

ata no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de recebimento da convocação. 

15.2 A vigência do contrato é até 31 de dezembro de 2020, a partir da data de sua assinatura, e sua eficácia 

dar-se-á a partir da data de sua publicação 

15.3 Os serviços deverão ser prestados dentro do prazo máximo estabelecido neste edital. 

15.2 Os serviços deverão ser prestados à Câmara, mediante ordem de serviço, emitida pelo setor requisitante. 

 

16 - DA FORMA DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1 Pelo fornecimento, conforme discriminado no Anexo I, objeto da presente licitação, a CONTRATANTE 

efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante apresentação da nota fiscal, devidamente protocolada, 

acompanhada do Atestado de Recebimento emitido pela Chefia de Administração e Recursos Humanos. 

16.2. O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dais após efetivo recebimento do objeto, sendo que a 

Contratada deverá encaminhar juntamente a Nota fiscal e cópia da Ordem de Compra. 

16.3. Não serão admitidas propostas com condição de pagamento diferente daquela definida no item anterior. 

16.4. O responsável pelo recebimento e conferência dos produtos licitados, deverá encaminhar as Notas 

Fiscais ao Departamento de compras para fins de verificação, que as receberá provisoriamente, para posterior 

comprovação de conformidade dos produtos com sua exata especificação, da proposta apresentada, bem 

como da comprovação da quantidade e qualidade dos produtos, mediante recibo. 

16.5. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas 

a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e 

sociais legalmente exigidas. 

16.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 

responsabilidade do Contratado. 

16.7. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização 

monetária. 

16.8. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

16.9. As despesas decorrentes da aquisição dos equipamentos para atender A Câmara Municipal de 

Conceição do Mato Dentro/MG correrão por conta dos recursos consignados no orçamento vigente, com 

dotações específicas: 01.01.01.01.031.0101.1001.4.4.90.52.00 e 01.01.01.01.031.0101.2002.3.3.90.30.00 

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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a) Advertência; 

b) Multa indenizatória pecuniária de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, quando ocorrer 

inexecução parcial; 

c) Multa indenizatória pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, quando ocorrer 

inexecução total; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

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.  

17.1.2 - As sanções previstas acima poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, facultada a defesa 

prévia do interessado, no respectivo processo, nos seguintes prazos: 

17.1.2.1 - Das sanções estabelecidas no item 10.1, letras a, b e c, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação 

da CONTRATADA; 

17.1.2.2 - Da sanção estabelecida no item 10.1, letras d e e, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, 

podendo ser requerida a reabilitação 02 (dois) anos após a aplicação da pena; 

17.3 - O atraso injustificado da entrega da compra, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 

86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a contratada à multa de mora, calculada na proporção de 1% (um por cento) 

ao dia, sobre o valor da obrigação não cumprida. 

17.4 - Tudo o que for fornecido incorretamente e, portanto não aceito, deverá ser substituído imediatamente 

por outro, na especificação correta; 

17.4.1 - A não ocorrência de substituição no prazo definido ensejará a aplicação das sanções definidas nesta 

cláusula. 

17.5 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente de acordo com 

circunstancias do caso concreto. 

17.6 - O valor da multa será automaticamente descontado de pagamento a que a contratada tenha direito, 

originário de fornecimento anterior ou futuro; 

17.6.1 - Não havendo possibilidade dessa forma de compensação, o valor da multa, atualizado, deverá ser 

pago pelo inadimplente na Câmara. 

 

18 – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

18.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 

promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso 

II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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18.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 

o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado. 

18.3 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

18.4 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

18.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 

o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

18.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

18.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. Parágrafo único. 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de 

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1 É facultada aa pregoeira 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. 

19.2 A Administração poderá revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa e interesse público devidamente justificado, sem que caiba à licitante direito à indenização, 

salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da Lei. 

19.3 A Administração deverá anular a presente licitação no todo ou em parte, sempre que ocorrer ilegalidade 

de ofício ou por provocação. 

19.4 A anulação do procedimento licitatório não gera direito de indenização, salvo nos casos legais. 

19.5 As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre públicas. 

19.6 A pregoeira e sua equipe de apoio reservam-se o direito de realizar a análise das propostas 

reservadamente ou em público. 

19.7 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Câmara não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 

19.8 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela, após encerrada a reunião de abertura dos 

envelopes de “HABILITAÇÃO”. 
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19.8.1 Havendo desistência por parte do licitante, após o encerramento da reunião de abertura, se sujeitará 

este às penalidades desta licitação. 

19.9 Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste edital, nem preços ou 

vantagens baseadas em ofertas de outros licitantes. 

19.10 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

19.11 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada para abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil 

subsequente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrário. 

19.12 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, 

durante a realização da sessão pública de Pregão. 

19.13 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

19.14 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital 

e seus Anexos deverá ser protocolizado, no Departamento de Licitações da Câmara Municipal de Conceição 

do Mato Dentro/MG, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do recebimento dos envelopes de 

proposta e habilitação. 

19.15 - Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, Lei nº 12, 440/2011, 

Lei 8.666/93 e, no que couber aos Decretos Municipais nº 060, de 11 de novembro de 2009 e 027 de 28 de 

maio de 2013. 

19.16 - De acordo com a conveniência da Administração, devidamente justificada, quantidades poderão ser 

aumentadas ou reduzidas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

19.17 - São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos abaixo, cujo 

teor vincula totalmente os licitantes: 

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Modelo de carta de credenciamento para participar da licitação 

ANEXO III – Modelo sugerido de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 

ANEXO IV – Modelo sugerido de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

ANEXO V – Modelo sugerido de Declaração de Regularidade para com o Ministério do Trabalho; 

ANEXO VI – Modelo sugerido de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO VII – Modelo sugerido da Carta de Proposta; 

ANEXO VIII – Modelo sugerido de Termo de Renúncia; 

ANEXO IX – Atestado de capacidade Técnica 
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ANEXO X - Minuta de contrato; 

19.18 - Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na 

Câmara, Departamento de Licitações, na Av. JK, 380 – Centro, município de Conceição do Mato Dentro/MG, 

no horário de expediente das 08h00min às 18h00min, ou pelo telefone: (31) 3868-200, quando o assunto se 

relacionar com os termos do presente Edital ou do objeto licitado. 

 

 

Conceição do Mato Dentro, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

Cláudio Alexandre Rodrigues de Oliveira 

Presidente da Câmara 
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO DO OBJETO/TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

1.1. Aquisição de equipamentos de informática, bem como, ferramentas para manutenção nos equipamentos, 

para a Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro-MG. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.1. Segue na tabela abaixo a descrição dos itens e quantidade. 

 

Item Produto 
Und. de 

Medida 
Qtde 

Valor 

Estimado 

Unitário 

Valor Estimado 

Global 

01 NO BREAK  600VA Und. 20   

02 

Servidor tipo torre de 3,3GHz, cache de 8MB, 

4 núcleos, memória ram 8GB UDIMM DDR4 

de 2666 MT/s, armazenamento de no mínimo 

2 discos de 1TB cada, sistema operacional 

compatível para servidor e pacote de edição de 

textos e planilhas.  

Und 01   

04 

MICROCOMPUTADOR: Computador 

Desktop Tipo 1 - Especificações Mínimas 
Obrigatórias Processador - Processador com 2 
(dois) núcleos físicos e 4 (quatro) threades, 
memória cache de 3,0 MB, frequência 
mínima 3.9 GHz (sem turbo), tecnologia de 
semicondutor 14nm, potência de design 
térmico (TDP) 51 W, canal duplo de memória 
DDR4-2133/2400, DDR3L- 1333/1600, 
frequência de base gráfica 350 MHz 
tecnologia Hyper-Threading, tecnologia de 
virtualização, conjunto de instruções 64-bit, 
tecnologia SpeedStep; Link de comunicação 
do processador com o restante do sistema de 
no mínimo 8.0 GT/s; Possuir pontuação de, no 
mínimo, 5.650 pontos para o desempenho, 
tendo como referência a base de dados 
Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 
Este índice sobre pequenas variações 
decorrentes dos diversos testes submetidos 
para sua publicação. Porém o edital já 
contempla uma tolerância para aceitação dos 
diversos modelos de processadores. Deverá 
ser enviado a pontuação no site Passmark 
CPU Benchmark do processador ofertado, 
junto com as demais documentações 
necessárias para comprovação do 

Und 20   
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equipamento; Memória - No mínimo 01 
pente único de 08 (oito) GB de DDR4 
SDRAM, com velocidade mínima de 
operação de 2400 Mhz; Possuir no mínimo 4 
(quatro) slots de memória DIMM. Suportar no 
mínimo 64 GB em sua máxima configuração. 
Placa Mãe - Placa mãe fabricada pelo 
fabricante do computador, ou fabricada sob 
sua especificação para uso exclusivo, 
comprovado através de declaração do 
fabricante do computador, não sendo aceita 
placa mãe de livre comercialização no 
mercado, suporte a dual channel, no 
barramento da memória. O chipset deve ser da 
mesma marca do fabricante do processador. 
BIOS - Tipo flash memory padrão plug & 
play firmware deve ser passível de 
atualização, suportar a implementação ACPI 
(Advanced Configuration and Power 
Interface) possibilitando melhor 
gerenciamento e economia de energia, 
suportar tecnologia “Auto Power-On” que 
permite o administrador de TI a selecionar e 
programar qualquer dia da semana para 
“acordar” o equipamento e rodar rotinas de 
manutenção, atualização e segurança no 
equipamento, suportar o recurso WOL (Wake 
on LAN), possuir o número de série do 
equipamento e campo editável que permita 
inserir número de patrimônio que possa ser 
lido remotamente por software de 
gerenciamento, além de recursos de controle 
de permissão através de senha para acesso e 
alterações das configurações padrões; 
Suportar o recurso PXE (Pre-boot Execution 
Enviroment). A BIOS deverá ser 
desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento ou via Copyright. Portas USB - 
Possuir no mínimo 10 (dez) portas USB, 
sendo no mínimo 06 (seis) delas 3.0, sendo 02 
(duas) frontais, não sendo admitida a 
expansão das portas por placa PCI ou hubs 
externos; Áudio - Interface de som de no 
mínimo 16 bits, entrada e saída para 
Microfone/Fone de ouvido estéreo, conector 
3,5mm; “Possuir alto-falante interno ao 
gabinete com potência mínima 1,5 Watts;” 
Interfaces - Interface de rede LAN Ethernet 
(RJ-45) velocidade mínima de 10/100/1000 
com padrão IEEE 802.3; Deve possuir no 
mínimo 3 (três) portas de vídeo, sendo 2 
(duas) portas do tipo DisplayPort 1.2 e 1 
(uma) porta VGA ou HDMI. Caso seja 
fornecida apenas a porta VGA (sem HDMI), 
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deverá ser fornecido conjuntamente um 
adaptador/conversor DisplayPort/HDMI. 
Armazenamento - Disco Rígido SATA 3.0 
com capacidade de armazenamento de no 
mínimo 500 GB e velocidade mínima de 
7.200 rpm, leitor e gravador de CD/DVD; 
Teclado - Conexão USB 2.0, teclas 
serigrafadas com durabilidade de 10.000.000 
pressionamentos, com suporte para língua 
Portuguesa (Brasil), padrão QWERTY 
ABNT 2, ser do mesmo fabricante do 
computador, possuir cor preta e/ou cinza e/ou 
prata, cabo de comprimento mínimo de 1,5 
metro, temperatura de trabalho entre 5°C e 
50°C, tipo Plug-and-Play compatível com o 
Sistema Operacional Linux e Microsoft 
Windows (Desktop e Server) e suas 
variações; Mouse - Conexão USB 2.0, 
simétrico, cabo de comprimento mínimo de 
1,5 metro, não sendo aceito os modelos com 
cabo retrátil, tecnologia óptica, resolução 
mínima de 1000dpi, 3 botões (esquerdo, 
direito e scroll), ser do mesmo fabricante do 
computador, possuir cor preta e/ou cinza e/ou 
prata, tipo Plug-and-Play compatível com o 
Sistema Operacional Linux e Microsoft 
Windows (Desktop e Server) e suas 
variações; Fonte - Fonte de Alimentação 
desenvolvida especificamente para o modelo 
ofertado. Não serão aceitas fontes de 
alimentação de livre comercialização no 
mercado. Deve ser padrão universal (UPS) 
baseada em saída de onda senoidal "Sine 
Waves". Possuir potência máxima de 180 
watts reais e suficiente para o funcionamento 
do computador na configuração máxima 
suportada. Possuir conformidade com o 
programa 80Plus Bronze ou superior. Possuir 
eficiência mínima de 85% ou superior a uma 
carga nominal de 50% com PFC ativo (Active 
Power Factor Correction); Tensão de entrada 
bivolt com seleção automática de tensão. 
Sistema Operacional - O sistema 
operacional fornecido com o equipamento, 
deve constar o número da chave de licença do 
sistema operacional aplicada no referido 
equipamento ou ser registrado pela equipe de 
entrega dos produtos com o modelo, número 
de série e do COA (Certificado de 
autenticidade, etiqueta fixada ao 
equipamento, onde consta a chave de licença), 
deverá fornecer suporte para recuperação de 
mídias para reinstalação do Sistema 
Operacional quando aplicável, todos os 
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drivers e firmwares aplicáveis para os 
equipamentos propostos devem estar 
disponíveis no site do fabricante, deverá ser 
fornecido com o Sistema Operacional 
Microsoft Windows versão 10 Professional 
em Português (Brasil) 64 bits ou superior; 
Gabinete - Deve possuir cor predominante 
preta e/ou cinza e/ou prata, gabinete 
compatível com padrão ATX ou BTX, 
permitindo a utilização na posição horizontal 
e vertical sem comprometer os componentes 
internos e o funcionamento do computador, 
acabamento em pintura tipo epóxi, admitindo-
se que o painel frontal seja de plástico ou 
acrílico de alta resistência, o gabinete deverá 
ter projeto tool-less, ou seja, que não necessite 
ferramentas para abertura da tampa do 
gabinete e remoção de periféricos, tais como: 
disco rígido, módulos de memória RAM, 
placas de expansão e unidade óptica. Deverá 
possuir sistema de instalação dos 
componentes aqui especificados por encaixe, 
botão liga/desliga frontal com função dupla 
(liga/desliga e standby/sleep), conexão de 
fone de - ouvido e microfone na parte frontal; 
“Gabinete com volume entre 7.500 cm³ e 
9.500 cm³”. Deve possibilitar a instalação de 
cadeado (incluindo opção para padrão 
Kensington) ou lacre de segurança em slot ou 
trava externa específica de forma a impedir a 
abertura do gabinete. Software - Deve 
acompanhar suíte de segurança com 
gerenciamento centralizado, acessada através 
de um Browser compatível com HTML5, que 
permite aplicar políticas de segurança 
(criptografia e proteção contra ameaças) para 
dispositivos de armazenamento internos 
(HDD/SSD e cartões SD) e também 
dispositivos externos (Pendrives e HDDs). O 
suporte ao software acompanha a duração do 
suporte do equipamento. O software deverá 
permitir a definição de políticas via grupos de 
equipamentos e também de forma individual, 
por usuário. “A solução pode ser fornecida 
por terceiros”. Garantia do Equipamento - 
A garantia solicitada deverá ser 
OBRIGATORIAMENTE do fabricante do 
equipamento; O equipamento, deverá possuir 
garantia total contra defeitos de fabricação, 
pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) 
meses; O serviço de reparo/manutenção do 
equipamento deverá ser prestado pelo 
fabricante ou por sua rede de assistência 
técnica autorizada, com atendimento no local 



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO – ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Av. JK, 380 – Centro – CEP: 35.860-000 
Telefones: (31) 3868-1059, 3868-1080, 3868-2000 

camaracmd@gmail.com ou camaracmd@yahoo.com.br 
http://www.camaracmd.mg.gov.br/ 

Página 24 de 44 

(on-site) na modalidade 10 x 5 (10 horas por 
dia x 5 dias por semana), com tempo de 
atendimento de no máximo 3 dias úteis; Deve 
possuir alguma modalidade de serviço, já 
inclusa, que faça o suporte remoto para 
solução de problemas comuns; Deve possuir 
gestão de caso para ajudar na resolução e 
escalonamento de incidentes críticos; Deve 
possuir a cobertura de reparo para danos 
acidentais causados por quedas acidentais e 
derramamento de líquidos, durante todo o 
período de garantia; Em caso de necessidade 
de substituição do disco rígido por motivo de 
falha, a LICITANTE se reserva do direito de 
reter o HD defeituoso. Suporte Técnico - O 
suporte técnico deverá ser 
OBRIGATORIAMENTE realizado pelo 
fabricante; O fabricante deve possuir Central 
de Atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a 
manter registros dos mesmos contendo a 
descrição do problema; O suporte técnico e a 
abertura dos chamados telefônicos da 
garantia, deverão ser realizados em língua 
portuguesa e em horário 24 x 7 (24 horas por 
dia 7 dias por semana) e atendimento de 
analista sênior para assistência à solução de 
problemas de hardware e software; O 
FABRICANTE deve oferecer os seguintes 
canais de comunicação e ferramentas 
adicionais de suporte: Possuir ferramenta de 
diagnóstico gratuito capaz de identificar 
problemas comuns de hardware (problemas 
com a CPU, memória, disco rígido, unidade 
ótica e placa gráfica) e software (identificar 
erros nos arquivos do sistema) sem a 
necessidade de entrar em contato com o 
suporte técnico. Possuir suporte técnico on-
line via chat através de sua página na internet; 
Possuir base de conhecimento contendo 
informações de como configurar o 
equipamento para utilizar o sistema 
operacional Windows 10. Possuir página na 
internet com disponibilidade de atualizações e 
"hotfixes" de drivers, BIOS e firmware. 
Comprovações Técnicas - O modelo 
ofertado deve estar em conformidade com 
ROHS (restriction of hazardoussubstances); 
O modelo ofertado deve possuir certificação 
EPEAT GOLD (comprovado através do link 
www. epeat .net); O fabricante deve possuir 
sistema de gestão ambiental conforme norma 
ISO 14001; Os equipamentos devem 
pertencer à linha corporativa não sendo 

http://www/
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aceitos equipamentos destinados a público 
residencial; Os equipamentos devem ser 
novos e sem uso, e serem produzidos em série 
na época da entrega. Modelos Base: Dell 
OptiPlex 5050 SFF, Lenovo ThinkCentre 
M910 SFF e HP ProDesk 400 G4 e pacote de 
edição de textos e planilhas. 

05 

Fonte de Alimentação ATX, Auto bi-volt 

(100/240V) com no mínimo 400W Reais de 

Potência. CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS FAN COOLER: 12 CM BALL 

BEARING ULTRA SILENCIOSO, TENSÃO 

SAÍDA 3,3V/ 5V/-12V/ 5VSB, CORRENTE 

SAÍDA 30/0,5/1/2,5, conectores para 

Alimentação de Hds SATA sem a utilização de 

adaptadores. O modelo de fonte fornecido deve 

estar cadastrado no site: www.80plus.com, na 

categoria Silver ou superior. Poderão ser 

fornecidos atestados ou certidões que 

comprovem que o equipamento é aderente ao 

padrão de eficiência energética, emitido por 

instituto credenciado junto ao INMETRO.  

APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR.  

Und 5   

06 

Adaptador Wireless 

- Adaptador de rede sem fio USB compatível 

com os padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b e 

IEEE 802.11g e 802.11n de banda dupla e alta 

velocidade para desktop ou notebook. - 

Projetado para usuários que exigem maior 

desempenho de rede, permitindo conexões 

wireless a 300 Mbps. - Tecnologia MIMO que 

utiliza vários rádios para criar um sinal robusto 

que vai mais longe e reduz os pontos mortos. - 

Suporta criptografia de até 256 bits (WEP, 

WPA e WPA2). 

- Possui LEDs indicativos das funções Link e 

Act. 

- Antenas: 2 antenas internas - Certificação 

FCC, CE, IC, Wi-Fi a/b/g/draft-n - 

Comprimento da extensão USB: 1,40 m; 

Potencia de sinal:- 2,4 GHz a < 16 dBm 

(típico);- 5 GHz a < 16 dBm (típico) ;- 2,4 GHz 

a < -91 dBm (típico); - 5 GHz a < -91 dBm 

(típico) ; - Wireless de 2,4 GHz a ± (típica): 2 

dBi +/-1 dB; - Wireless de 5 GHz a ± (típica): 

4 dBi +/-1 dB; Compatível com Microsoft 

Windows® xp, 7, ou superior, linux; 

Acompanha CD-ROM com software de 

configuração e recursos. Modelo referencia: 

Adaptador Usb Wireless Dual-band Linksys 

Wusb600n 300mbps 

Und 10   

08 
Cabo de força flexível tripolar extensão para 

computador tipo Desktop, que suporte no 
Und 4   
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mínimo a corrente de 10A e a tensão de 250 v, 

comprimento mínimo do cabo 3m, de cor preta, 

com plugs tripolar IEC C14 Macho e C13 

Fêmea. De boa qualidade. 

10 

Patch Cord TIA/EIA 568 B.2 para CAT. 5e e 

ISO/IEC 11.801.  Contatos dos conectores com 

50 micropolegadas de ouro. Produzido com 

Cabo Multi-Lan Extra-flexível U/UTP 

certificado pela Anatel.  4P c/ 1,50m .12 

meses de garantia (padrão Furukawa). 

Und 7   

11 

Patch Cord TIA/EIA 568 B.2 para CAT. 5e 

e ISO/IEC 11.801.  Contatos dos conectores 

com 50 micropolegadas de ouro. Produzido 

com Cabo Multi-Lan Extra-flexível U/UTP 

certificado pela Anatel.  4P c/ 10,00m .12 

meses de garantia (padrão Furukawa). 

Und 4   

12 

Luva - sob a norma EN 388/2003 e aprovada 

para proteção das mãos do usuário contra 

agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e 

perfurantes, com níveis de desempenho 4131, 

onde: 4 Resistência a abrasão; 1 Resistência ao 

corte por lâmina; 3 Resistência ao rasgamento; 

1 Resistência a perfuração por punção; 

recomendado para: Manuseio de peças secas 

ou oleadas. Atividades que exigem tato. 

Indicada para proteção ao produto. Ideal para 

setores de montagem e manutenção. Luva 

antiestática. 

Und 2   

13 Limpa contato eletrônico, spray 300mL Frasco 10   

14 Álcool isopropílico, frasco com 500mL Frasco 5   

15 
Alicate de bico reto, tamanho 6", isolado para 

tensões de no mínimo 600V 
Peça 1   

16 

Alicate de corte diagonal, tamanho 4 ½", com 

mola, isolado para tensões de no mínimo 

600V 

Peça 1   

17 
Alicate de corte diagonal, tamanho 6", isolado 

para tensões de no mínimo 600V 
Peça 1   

19 

Jogo com 6 (seis) chaves de fenda, matéria da 

haste: aço cromo vanádio, tipo ponta chata e 

Philips. Bitola Philips: 3/16" x 3.1/8" (nº 1); 

1/4" x 5" (nº 2); Fenda: 1/8" x 3.1/8"; 1/4" x 

4"; 1/4" x 6"; 3/16" 4 ", material: plástico 

resistente 

Peça 1   

20 
Alicate para crimpar conectores, tipo RJ 45 e 

RJ11, Cat5 e Cat5e, com catraca 
Peça 1   

21 
Decapador de cabos, UTP, FTP, para bitolas 

22, 24 e 26 AWG e coaxiais RG 06, 58 e 59 
Peça 1   

22 Conector (Jack) RJ45 fêmea, Cat5e keystone Peça 10   

23 

Ferramenta Keystone (110 Puch Down Tool), 

com função CUT para conector (Jack) RJ45 

fêmea Cat5e 

Peça 10   
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24 

Testador de cabos e conectores de rede ponto-

a-ponto, conexão RJ45, que faça teste remoto, 

teste local. Deve possuir visor LCD  

Peça 1   

25 

Headphone (fone de ouvido para uso em 

computador). 

 

Geral 

Tipo: Over-ear 

Material: Metal,PC - Almofadas de couro 

sintético de alta qualidade 

Tipo de Desgaste: Arco de cabelo 

 

Detalhes do Produto 

Compatível com: Computador,Celular 

Conectividade: Com fio 

Impedância: 24ohms 

Sensibilidade: 108dB 

 

Dimensões e Peso 

Peso do Produto: 0,1500 kg 

Peso do Pacote: 0,3100 kg 

Tamanho do Produto (L x W x H): 24,00 x 

18,10 x 9,50 cm / 9,45 x 7,13 x 3,74 

polegadas 

 

Cor: prata 

Frequência de resposta (fones de ouvido): 21 - 

18000 Hz 

Nível de pressão sonora (SPL): 108 dB (SPL) 

THD, distorção harmônica total de: <0,7 % 

Acoplamento de ouvido: circumaural 

Plug: estéreo 3,5 / 6,3 mm 

Extensão de cabo: 3 m 

Princípio transdutor: dinâmico, fechado 

Peso: 215 g 

Impedância nominal: 24 Ω 

Peso sem o cabo: 165 g 

Peça 5   

26 

Projetor 6000 Lumens 

 

Especificações técnicas: 

Resolução Nativa: WXGA (1280 x 800) 

Resolução Máxima: 1080p (1920 x 1080) 

Brilho: 6000 ANSI lumens 

Relação de contraste (típico): 10.000: 1 (full 

on / off completo) 

Cores Reproduzidas: 1,07 bilhão 

A vida da lâmpada e Tipo: 3000/4000 hrs 

(brilhante / Eco), 365W 

Método de projeção: Dianteiro, montado na 

traseira, teto, tampo da mesa 

Retificação Keystone: ± 30 ° na vertical; ± 30 

° na horizontal 

Uniformidade: 80 

Peça 1   
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Compensação: 105 (± 5 da variância) 

Deslocamento de Lente (telecêntrica): 

Vertical: + 20 Horizontal: ± 10 (restrições se 

aplicam ver manual para detalhes) 

Proporção de tela: 16:10 Native, 16: 9, 4: 3, 

Auto 

Relação de comprimento: 1,26: 1 ~ 2.268: 1 

Distância de Projeção: 4.26-26,9 (1,3-8,2 m) 

Tamanho da Imagem (Diagonal): 26,6 ~ 302.1 

(0,67 ~ 7,67 m), Diagonal 16:10 

Lentes de Projeção: F = 17.63 ~ 31.36 mm; 

focagem manual 

Zoom ótico: 1.8x zoom manual 

Zoom digital: 0,8- 2,0 

Áudio: 20-Watt 

Nível de Ruido: 28dB 

Controle Remoto: IR e controle com fio 

Temperatura Operacional: 41-113 ° F (5 ~ 45 

° C), 85 de umidade máximo 

Alimentação: entrada AC 100-240V, 50-60 

Hz, auto-switching 

Consumo de Energia: 445W (brilhante), 

335W Max (ECO), altitude elevada: 

Temperatura de operação no nível do mar 

10.000 pés = 73,4 ° F (23 ° C) no máximo, 

deve alternar manualmente para o modo de 

alta altitude em 5.000 pés 

Segurança: Trava Kensington porto, barra de 

segurança e proteção de senha 

 

Dimensões: 

Altura: 16 cm 

Largura: 42.4 cm 

Profundidade: 34.4 cm 

Peso: 5.9 Kg 

 

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO  

3.1. A aquisição desses equipamentos faz-se necessária para atender demanda da Câmara Municipal por 

computadores, bem como, de ferramentas para possibilitar a execução de manutenção preventiva e corretiva 

nos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro-MG.  

3.2. A manutenção preventiva ou corretiva é uma forma de evitar o sucateamento dos equipamentos de 

informática, preservando, assim, o patrimônio público e visando a economicidade.  

 

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA A AVALIAÇÃO DO CUSTO  

4.1. Preços obtidos a partir de pesquisa de mercado efetuada junto a fornecedores do setor.  

 

5. GARANTIA EXIGIDA PARA O OBJETO  
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5.1. Será exigida garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do Termo de Recebimento Definitivo, sem 

prejuízo da garantia legal prevista na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor).  

 

6. RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL  

6.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada Chefia de Divisão de Administração e Recursos 

Humanos e pelo Técnico de Informática, este último, caso nomeado até a data do recebimento.  

 

7 –DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: 

7.1. As despesas decorrentes desse objeto de contratação: Aquisição de equipamentos de informática, bem 

como, ferramentas para manutenção nos equipamentos, para a Câmara Municipal de Conceição do Mato 

Dentro-MG, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 01.01.01.01.031.0101.1001.4.4.90.52.00/ 

01.01.01.01.031.0101.2002.3.3.90.30.00 

 

8 – DA ENTREGA DOS MATERIAIS 

8.1. Os materiais deverão ser entregues conforme autorização de fornecimento, em até 15 (quinze) dias a 

partir da solicitação efetuada pela Chefia de Divisão de Administração e Recursos Humanos da Câmara 

Municipal.  

8.2. O recebimento será efetivado nos seguintes termos:  

- PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as especificações 

constantes neste Termo de Referência, e similaridade com as amostras aprovadas no certame.  

- DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação 

pelo Setor Competente. 

8.3. A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referência 

de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a 

substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em conformidade com as referidas 

especificações. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar 

discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada para 

efetuar a substituição do mesmo. 

 

9 – DOS PRAZOS 

9.1. O presente contrato terá vigência a partir da data de sua formalização, expirando-se após a entrega dos 

objetos licitados, limitado ao prazo de 12 meses, data em que o contrato deixará de viger, independente dos 

saldos físicos existentes e ainda, dispensada a formalização de qualquer ato, no que a CONTRATADA deste 

já exprime sua concordância. 
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10 – LOCAL DE ENTREGA: 

10.1. Os produtos deverão ser entregues na Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG, situada 

na Avenida JK, n° 380, centro, município de Conceição do Mato Dentro/MG. 

 

11 – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

11.1. Pelo fornecimento do objeto da presente licitação, a CONTRATANTE efetuará o pagamento à 

CONTRATADA mediante apresentação da nota fiscal, devidamente protocolada, acompanhada das 

certidões negativas de débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, certificado de regularidade 

do FGTS, bem como, do Atestado de Recebimento emitido pela Chefia de Divisão de Administração e 

Recursos Humanos da Câmara Municipal. 

11.2. O pagamento será efetuado até 15 (quinze) dais após efetivo recebimento do objeto. 

 

12 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

12.1 - Atender às solicitações feitas pelo Departamento Responsável da Câmara Municipal de Conceição do 

Mato Dentro imediatamente após o recebimento da ordem de compra. 

12.2 - O cumprimento dos prazos de entrega, nas datas, condições e locais definidos, nas quantidades 

contratadas, sem ônus de transporte para a Câmara. 

12.3 - Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos que não estiverem de 

acordo com as especificações do objeto; 

12.3 - Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, 

bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, 

estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar 

os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

12.5 – Responsabilizar-se pelos prejuízos causados à Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro ou a 

terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos; 

12.6 - Iniciar a execução do contrato após a assinatura, entregando o objeto após a ordem de compra.  

12.7 - O fiel cumprimento de todas as Cláusulas e condições estabelecidas no presente termo. 

 

13 – RESPONSABILIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 

13.1 - Receber o produto e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade; 

13.2 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste edital; 

13.3 - Informar à Contratada o nome do funcionário responsável pela assinatura das autorizações de 

fornecimento. 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

 

 

À Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro  

Sra. Pregoeira 

Modalidade:  Pregão Presencial nº 05/2020 

Tipo: Menor Preço por Lote 

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos de informática e ferramentas para manutenção desses 

equipamentos, conforme descrição e quantitativos, constantes do Termo de Referência anexo a este edital, 

em atendimento as demandas da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

 

 

 

 

 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _______________________________, portador(a) da 

Cédula de Identidade n° ________________ e CPF sob o n° ________________, a participar da licitação 

instaurada pela CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, na modalidade supra 

referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de 

renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

 

Conceição do Mato Dentro (MG), ____ de _______ de 2020. 

 

 

 

___________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO III 

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

À Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro  

Sra. Pregoeira 

Modalidade:  Pregão Presencial nº 05/2020 

Tipo: Menor Preço por Lote 

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos de informática e ferramentas para manutenção desses 

equipamentos, conforme descrição e quantitativos, constantes do Termo de Referência anexo a este edital, 

em atendimento as demandas da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço completo)........., inscrita no CNPJ sob 

n.° ..............................., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas 

da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

 

 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2020. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante. 
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ANEXO IV 

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

À Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro  

Sra. Pregoeira 

Modalidade:  Pregão Presencial nº 05/2020 

Tipo: Menor Preço por Lote 

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos de informática e ferramentas para manutenção desses 

equipamentos, conforme descrição e quantitativos, constantes do Termo de Referência anexo a este edital, 

em atendimento as demandas da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

 

 

 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço completo)........., inscrita no CNPJ sob 

n.° ..............................., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas 

atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas 

da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar 

com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 

 

Por ser verdade assina a presente. 

 

 

 

..................., ............... de ................................ de 2020. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 

 

 

 

 

 

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante. 
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ANEXO V 

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
À Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro  

Sra. Pregoeira 

Modalidade:  Pregão Presencial nº 05/2020 

Tipo: Menor Preço por Lote 

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos de informática e ferramentas para manutenção desses 

equipamentos, conforme descrição e quantitativos, constantes do Termo de Referência anexo a este edital, 

em atendimento as demandas da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

 
 

.......(Razão Social da Empresa)......., estabelecida na ........(endereço completo)........., inscrita no CNPJ 

sob n.° ..............................., neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso 

de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, 

sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do 

disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, 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 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ). 

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

 

 
Por ser verdade assina a presente. 
 

..................., ............... de ................................ de 2020. 
 
 

__________________________________ 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 

 
Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 
licitante. 
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ANEXO VI 

MODELO SUGERIDO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

À Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro  

Sra. Pregoeira 

Modalidade:  Pregão Presencial nº 05/2020 

Tipo: Menor Preço por Lote 

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos de informática e ferramentas para manutenção desses 

equipamentos, conforme descrição e quantitativos, constantes do Termo de Referência anexo a este edital, 

em atendimento as demandas da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

 
 

............(Razão Social da Empresa).........., estabelecida na ...........(endereço completo)................, inscrita 

no CNPJ sob n.° ......................, representada pelo......................, brasileiro, RG n°................, CPF 

n°............ residente e domiciliado (endereço) declara para os devidos fins que na presente data a mesma 

se encontra enquadrada nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 de 14/12/2006, que trata do 

Regime das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estando apta portanto a sua participação no 

processo n °................, Pregão Presencial n°................., junto a Câmara de Conceição do Mato Dentro. 

 
 
Por ser verdade, firmo a presente para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
 
 
 

................., ............... de ................................ de 2020. 
 

 
 
 

__________________________________ 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 

 
 

Obs.: A presente declaração deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 
licitante 
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ANEXO VII 

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

À Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro  

Sra. Pregoeira 

Modalidade:  Pregão Presencial nº 05/2020 

Tipo: Menor Preço por Lote 

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos de informática e ferramentas para manutenção desses 

equipamentos, conforme descrição e quantitativos, constantes do Termo de Referência anexo a este edital, 

em atendimento as demandas da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

 

ASSUNTO: PROPOSTA REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020 

 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social da Empresa: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Endereço: CEP: Município: 

Telefone: E-mail: 

Banco: Agência: Conta Corrente: 

Representante Legal: 

RG: CPF: 

 

Apresentamos aa pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando aquisição de matérias 

de informática e ferramentas para manutenção, conforme descrição e quantitativos, constantes do Termo 

de Referência anexo a este edital, em atendimento as demandas da Câmara Municipal de Conceição Do Mato 

Dentro. Segue Proposta com Descrição dos itens na Planilha Abaixo: 

 

ITEM ------ 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Total 

      

  Valor Total do Item --------- 

 

Declaro para fins de participação no Pregão Presencial nº 05/2020, que nos preços propostos 

encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, transporte e quaisquer outros ônus que 

porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão. 

 

................., ............... de ................................ de 2020. 

__________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 

Obs.: A presente Proposta deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante. 
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ANEXO VIII 

MODELO SUGERIDO DE TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

Obs.: Esta declaração só deverá ser entrega por opção da licitante, não será inabilitada ou 

desclassificada a empresa que não entregar tal declaração. 

 

 

À Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro  

Sra. Pregoeira 

Modalidade:  Pregão Presencial nº 05/2020 

Tipo: Menor Preço por Lote 

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos de informática e ferramentas para manutenção desses 

equipamentos, conforme descrição e quantitativos, constantes do Termo de Referência anexo a este edital, 

em atendimento as demandas da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro. 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante do processo licitatório n° 13/2020, sob a modalidade Pregão nº 

05/2020, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal 

nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão 

da pregoeira, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito 

de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do 

procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes 

habilitados. 

 

 

  

 

................., ............... de ................................ de 2020. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: O presente documento deverá ser apresentado preferencialmente em papel timbrado do 

licitante. 
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ANEXO IX 

MODELO SUGERIDO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OU CERTIDÃO 

 

 

 

 

 

 

Atestamos para fim de participação em Licitação, que a pessoa jurídica................., inscrita no CNPJ sob 

n°..........................., com sede a ..........................., é FORNECEDORA IDÔNEA, na prestação se serviços de 

.............................. atendendo sempre os prazos estipulados e a especificação dos itens solicitados. 

Atestamos ainda, que os produtos/serviços, foram entregues/realizados corretamente e em dia estipulado, 

conforme cronograma estabelecido por esta empresa. Os produtos/serviços foram de qualidade satisfatória, 

suprindo as necessidades. 

 

 

 

 

 

 

................., ............... de ................................ de 2020. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Responsável da Empresa, CPF e RG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: O presente documento deverá ser apresentada preferencialmente em papel timbrado do 

licitante. 
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ANEXO X 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ____/2020 

 

A Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, CNPJ 02.430.067/0001-91, com edifício-sede 

da Câmara Municipal localizado na Av. JK, nº 380, Centro, Conceição do Mato Dentro/MG, neste 

instrumento representado pelo Vereador Presidente da Câmara Municipal, Sr. Claudio Alexandre Rodrigue 

de Oliveira, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Conceição do Mato Dentro/MG, doravante 

denominado CONTRATANTE, e a empresa _______________________, CNPJ nº 

_________________________, com sede à _________________________, neste instrumento representado 

por ________________________________, portador do CPF __________________________, residente e 

domiciliado à ________________________________________________, doravante denominada 

CONTRATADA, celebram o presente contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 O presente Contrato tem por objeto a obrigação do fornecimento de equipamentos eletrônicos de 

informática e ferramentas para manutenção desses equipamentos, em atendimento às demandas da Câmara 

Municipal de Conceição do Mato Dentro/MG. 

1.2 O objeto deste contrato está relacionado no Anexo I – Termo de Referência, do Pregão 05/2020, que 

integra este instrumento. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 O presente Contrato será executado de acordo com o estabelecido no Edital e neste instrumento de 

contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

3.1 Dá-se a este contrato o valor total de _______________________, para fornecimento dos seguintes itens 

objeto da licitação:  

 

Item Descrição Unidade Quantidade 

    

    

 

 

3.2 Já estão incluídos no preço total os tributos, as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e 

comerciais, bem, ainda, quaisquer outros relativos ao objeto contratado, bem como todas as despesas de 

transporte. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 - A Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro pagará pela prestação de serviços, mensalmente, 

até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês da prestação de serviços desde que os serviços tenham 

sido efetivamente prestados. 
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4.2 - A Nota Fiscal apresentada deverá estar acompanhada da Certidão Negativa de Débito relativa a débitos 

previdenciários ou Certidão Positiva com efeitos Negativa de Débitos Previdenciários e CRF do FGTS, 

atualizados, caso contrário ocorrerá à paralisação do pagamento, sobre o qual não incidirão juros de mora ou 

correção monetária.  

4.3 - Se os documentos mencionados no item acima estiverem com validade vencida até a data do pagamento, 

a CONTRATADA deverá providenciar e apresentar nova documentação, sem a qual o referido pagamento 

ficará retido. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS 

5.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

5.2 Se houver prorrogação do contrato, os preços poderão ser reajustados, em conformidade com a legislação 

vigente e de acordo com a variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, ou outro índice que venha 

a substituí-lo. 

5.3 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo que 

não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes de 

comum acordo, com base no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei de Licitação, buscarão uma solução para 

a questão. Durante as negociações, o prestador de serviço contratado em hipótese alguma poderá paralisar a 

execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO E DAS CONDIÇÕES DE 

SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO 

6.1. Os produtos deverão ser fornecidos a Câmara, mediante requisição, emitida pelo departamento de 

compras da Câmara. 

6.1.1. Os produtos deverão ser entregues na Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro.  

6.2. Os produtos licitados serão recebidos:  

6.2.1. Provisoriamente, para efeito de realização de testes e posterior verificação da conformidade com as 

especificações; 

6.2.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos, e consequente a aceitação. 

6.2.3. Será ainda rejeitado no recebimento, o(s) produto (s) fornecido(s) com especificações diferentes das 

constantes no Anexo I e, se for o caso, marcas diferentes das informadas na PROPOSTA, devendo a sua 

substituição ocorrer na forma e prazo definidos conforme edital. 

6.2.4. O fornecimento será efetuado, de acordo com necessidades do setor Solicitante. 

6.2.5. O prazo de entrega será IMPRORROGAVELMENTE, de no máximo de 15 (quinze) dias a contar do 

recebimento da ordem de fornecimento, pelo contratado. 

6.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, na forma na clausula anterior, a Contratante poderá: 

6.1.1. se disser respeito à especificação não recebimento do produto, ou qualquer dos demais motivos 

elencados na clausula anterior, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo 

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

6.1.2. se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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6.1.3. na hipótese de complementação ou substituição do produto, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante; 

6.1.4. Em todos os casos acima dispostos, a substituição do produto deverá ser imediata.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1 As despesas decorrentes no objeto desta Licitação, ocorrerão por conta da dotação 

01.01.01.01.031.0101.1001.4.4.90.52.00 e 01.01.01.01.031.0101.2002.3.3.90.30.00, constante da Lei 

Orçamentária. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

8.1 Obrigações da contratada: 

8.1.1. Atender às solicitações feitas pelo Departamento Responsável da Prefeitura Municipal imediatamente 

após o recebimento da ordem de fornecimento. 

8.1.2. O cumprimento dos prazos de entrega, nas datas, condições e locais definidos, nas quantidades 

contratadas, acrescidas se necessário, sem ônus de transporte para a Câmara. 

8.1.3. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos que não estiverem de 

acordo com as especificações do objeto; 

8.1.4. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, 

bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, 

estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como apresentar 

os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Câmara de Conceição do Mato Dentro. 

8.1.5. Responsabilizar pelos prejuízos causados à Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro ou a 

terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos; 

8.1.6. Iniciar a execução do contrato após a assinatura, entregando o objeto após a ordem de fornecimento.  

8.1.7. Durante toda vigência contratual, ser a responsável pela qualidade dos materiais entregues; 

8.1.8. O fiel cumprimento de todas as Cláusulas e condições estabelecidas no presente termo. 

8.2  Obrigações da Contratante: 

8.2.1 - Encaminhar a Ordem de Fornecimento à Contratada de acordo com as suas necessidades. 

8.2.2 - Realizar análise da qualidade do produto apresentados. 

8.2.3 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no item 4 deste instrumento contra a apresentação de Nota 

Fiscal. 

8.2.4 - Fiscalizar a execução dos serviços.  

8.2.5 - Informar à CONTRATADA o nome do funcionário responsável pela assinatura das autorizações de 

serviços. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da contratada, 

sujeitando-se às sanções enumeradas no art. 87 da Lei nº 8.666/93: 
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a) advertência; 

b) multa de 10% (dez por cento) do contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara 

Municipal de Conceição do Mato Dentro, no prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a 

defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias. 

9.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea "b", 

pela Câmara, facultando a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias, 

com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vistas 

ao processo, conforme estabelecido no § 3º, art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.3 O atraso injustificado na prestação de serviços descritos neste edital sujeitará a multa de mora, na forma 

estabelecida a seguir: 

a) 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o trigésimo dia; 

b) 10% (dez por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior. 

9.4 As multas a que se refere esta Cláusula incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, ou, quando for o 

caso, serão cobradas judicialmente. 

9.5 Considera-se ocorrência passível de multa: 

a) atraso na prestação do serviço após o encaminhamento da ordem  de serviço pela Contratante 

à Contratada; 

b) impedir a realização da fiscalização. 

9.6 Ocorrendo a inexecução de que trata o item 9.1, reserva-se ao Órgão contratante o direito de optar 

sucessivamente pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa pela ordem de classificação, 

comunicando, em seguida, à Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, para as providências cabíveis. 

9.7 A segunda adjudicatária, ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições 

estabelecidas neste Edital.  

9.8 A aplicação das penalidades previstas nessa cláusula é de competência exclusiva da Câmara Municipal 

de Conceição do Mato Dentro 

9.9 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, pelo prazo de até dois anos, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

9.10 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte 

do adjudicatário, na forma da lei. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DO PRAZO 

10.1 O prazo para início da prestação de serviços será imediatamente à assinatura do contrato e emissão da 

Ordem de Serviço.  

10.2 O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2020, iniciando a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado de conformidade com o § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, via termo aditivo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO CONTRATUAL 

11.1 - O contrato ficará, de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução, total ou parcial (arts. 77 e 78 

da Lei nº 8.666/93), ficando a Administração com o direito de retomar os serviços e aplicar multas na 

CONTRATADA, além de exigir, se for o caso, indenização. 

11.2 - Os casos de rescisão administrativa são os previstos na Lei Federal nº 8.666/93 (arts. 77 e 78), 

aplicando-se as penalidades contratuais previstas e as penalidades da mencionada legislação (art. 80 da Lei 

Federal nº 8.666/93).  

11.3 - O presente contrato também será rescindido de pleno direito, independente de ação ou interpelação 

judicial, se: 

a) a CONTRATADA falir ou dissolver-se; 

b) a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o contrato e os direitos dele decorrentes; 

c) a CONTRATADA recusar-se a prestar os serviços descritos no objeto deste contrato; 

d)  a CONTRATADA suspender a prestação de serviço, sem prévia ordem judicial ou sem recorrer 

das decisões das autoridades competentes, ficando sujeita a multa, mais perdas e danos; 

e) a CONTRATADA tornar-se inadimplente com relação a qualquer das condições do contrato. 

11.4 - A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo alterar ou rescindir o presente contrato no interesse do 

serviço e na conveniência da Administração Pública, não cabendo à CONTRATADA direito a qualquer 

indenização, salvo os pagamentos referentes aos serviços já prestados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 A fiscalização dos serviços será da Divisão de Administração e Recursos Humanos, ou de quem esta 

determinar. 

12.2 - A existência da fiscalização não eximirá a Contratada de nenhuma responsabilidade civil ou penal 

quanto aos seus atos para a prestação de serviços.  

12.3 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, sem ônus adicionais para a Câmara Municipal de Conceição do Mato 

Dentro/MG. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

13.1 A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 

licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

14.1 Aplicam-se a este contrato, as normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, 

especialmente aos casos omissos, bem como a legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de Minas Gerais, para 

solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias do mesmo teor e para os mesmos efeitos 

legais, na presença de duas testemunhas. 
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Conceição do Mato Dentro, _____ de ______________ de 2020. 

 

 

Cláudio Alexandre Rodrigues de Oliveira 

Presidente 

Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro 

 

Representante Legal 

Contratada 

 

 

 

 

 

Testemunha 1: _________________________________ 

CPF: 

Testemunha 1: _________________________________ 

CPF: 

 

 

 

 

 


