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PUBLICAÇÕES

EXTRATOS
E X T R A T O D E C O N T R A TA Ç Ã O:
Processo Administrativo nº
024/2020.
Contratante:
Câmara
Municipal
de
Machado
CNPJ
nº
25.658.097/0001-55.
Contratado:
ASSOCIAÇÃO
MINEIRA
DE
MUNICÍPIOS
inscrita no CNPJ sob n°
20.513859/0001-01. Objeto:
Contratação de curso de
vedações no ano eleitoral no
ambito do Poder Legislativo
e Gestão Fiscal responsável
em
ﬁnal
de
mandato.
Processo Administrativo nº
024/2020; Dispensa de Licitação nº 19/2020. Dotação
Orçamentária:
01.031;
funcional programática: 01
031 0101 6 007; categoria
econômica: 33. 90.39 ; ﬁcha
08. Valor global: R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais)
Data
de
assinatura:
03/03/2020.
---------------------------E X T R A T O D E C O N T R A TA Ç Ã O:
Contrato Administrativo nº
020/2020.
Contratante:
Câmara
Municipal
de
Machado
CNPJ
nº
25.658.097/0001-55.
Contratado:
JOAO
PA U L O
DOMINGUES SOARES inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
33.3 8 5 .9 0 5 / 00 0 1 -8 6 .
Objeto: Serviço de adesivação de placa de mesa diretora e placa sinalizadora de
garagem do CEAC. Processo
nº 025/2020; Dispensa nº
020/2020.
Dotação
Orçamentária: 01.031; funcional
programática:
01
031
0106.6.027;
categoria
econômica: 33.90.30 ; ﬁcha
31. e Dotação Orçamentária:
01.031;
funcional
programática:
01
031
0106.6.029;
categoria

econômica: 33.90.30 ; ﬁcha
50. Valor global: R$ 112,00
(cento e doze reais) Data de
assinatura:
03/03/2020.
Vigência até 31/12/2020.
---------------------------E X T R A T O D E C O N T R A TA Ç Ã O.
Contrato Administrativo nº
021/2020.
Contratante:
Câmara
Municipal
de
Machado
CNPJ
nº
25.658.097/0001-55.
Contratado:
C O O P E R AT I V A
A G R Á R I A D E M A C H A D O LT D A
CNPJ
sob
o
nº
2 2 .2 2 6 .4 7 6 / 0 0 08-54.
Objeto: Aquisição de combustível gasolina para abastecimento do veiculo oﬁcial
do
Legislativo.
Processo
Administrativo nº 018/2020;
Pregão nº 002/2020. Dotação Orçamentária: 01.031;
funcional programática: 01
031 0106.6.027; categoria
econômica: 33.90.30 ; ﬁcha
31.
Valor
global:
R$
21.735,00 (vinte e um mil,
Setecentos e trinta e cinco
reais) Data de assinatura:
03/03/2020.
Vigência
até
31/03/2020 a 31/03/2021.
---------------------------E X T R A T O D E C O N T R A TA Ç Ã O:
Contrato Administrativo nº
022/2020.
Contratante:
Câmara
Municipal
de
Machado
CNPJ
nº
25.658.097/0001-55.
Contratado: EDELSON BORGES
D A S I LV A i n s c r i t a n o C N P J
sob o nº 12.024.273/0001-55. Objeto: Prestação de
serviço de publicidade institucional do Poder Legislativo. Processo Administrativo
nº 014/2020; Convite nº
001/2020.
Dotação
Orçamentária: 01.031; funcional
programática: 01 031 0106 6
032; categoria econômica:
33. 90.39; ﬁcha 44.Valor
global: R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)

Data
de
assinatura:
05/03/2020,
vigência:
12
meses.
---------------------------E X T R A T O D E C O N T R A TA Ç Ã O:
Contrato Administrativo nº
017/2020.
Contratante:
Câmara
Municipal
de
Machado
CNPJ
nº
25.658.097/0001-55.
Contratado:
JOSE
R E N AT O
DOMINGUES PEREIRA, CNPJ:
34.875.670/0001-73 Objeto:
Serviço de entretenimento
em eventos de cidadania e
projetos
do
Legislativo.
Processo Administrativo nº
021/2020; Dispensa de Licitação nº 17/2020. Dotação
Orçamentária:
01.031;
funcional programática: 01
031 0105 6 033; categoria
econômica: 33. 90.39 ; ﬁcha
20.
Valor
global:
R$
14.800,00 (quatorze mil e
oitocentos reais)
Data de
assinatura:09/03/2020.
Vigencia: 31/12/2020.
---------------------------E X T R A T O D E C O N T R A TA Ç Ã O:
Contrato Administrativo nº
23/2020.
Contratante:
Câmara
Municipal
de
Machado
CNPJ
nº
25.658.097/0001-55.
Contratado: Informática Maria
F e r n a n d a LT D A M E i n s c r i t a
no
CNPJ
sob
o
nº
23.873.446/0001-26.
Objeto: Aquisição de materiais de informática. Processo
Administrativo
nº
10/2020;
Pregão
nº
001/2020.
Dotação
Orçamentária: 01.031; funcional
programática: 01 031 0107.6
029; categoria econômica:
44.90.52 ﬁcha 52 (material
permanente do CEAC); Dotação Orçamentária: 01.031;
funcional programática: 01
031 0106.6 027; categoria
econômica: 44.90.52 ﬁcha
40 (material permanente da
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Câmara); Dotação Orçamentária:
01.031;
funcional
programática: 01 031 0106.6
027; categoria econômica:
33.90.30 ﬁcha 31 (material
de consumo Câmara); Valor
global: R$ 24.704,99 (vinte e
quatro
mil
setecentos
e
quatro reais e noventa e
nove
centavos)
Data
de
assinatura:
10/03/2020.
Vigência 31/12/2020.
----------------------------
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CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 014/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONVITE – n° 01/2020
FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores.
A Câmara Municipal de Machado, Estado de Minas Gerais, com sede na Rua Coronel
Jacinto, nº 184, centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000, torna pública, para
conhecimento dos interessados, a realização de processo licitatório na MODALIDADE
CONVITE, Tipo Menor Preço Global, a qual será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas posteriores alterações, bem como pela Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, destinada à contratação de empresa especializada para publicidade
institucional, no exercício financeiro de 2020, conforme as condições e especificações
técnicas constantes deste Edital e de seus Anexos.
A sessão pública para o recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação
habilitatória e a proposta de preço das empresas licitantes será realizada no seguinte local,
data e horário:

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, localizada na Rua Coronel Jacinto, nº
184, centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000.
DATA: 04/03/2020
HORÁRIO: 15:00 horas
*OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente no dia supracitado, a sessão
pública fica automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
mantidos o horário e o local preestabelecidos.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:
ANEXO
I
ANEXO
II
ANEXO
III
ANEXO
IV

Quantitativos Máximos e Valor Global Estimado.

ANEXO
V

Modelo Padronizado de Proposta.

ANEXO
VI

Minuta de Contrato.

Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
Modelo de Declaração de Fato Superveniente.
Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal Brasileira.

Para que possam receber eventuais informações complementares, as empresas não
convidadas pela Câmara Municipal, mas que, por qualquer meio, tomarem conhecimento da
1
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presente licitação, deverão se dirigir à Secretária da Câmara Municipal e solicitar o edital.
I – DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação
dos serviços a seguir detalhados: prestação de serviços de publicidade institucional mediante
divulgação em jornal impresso, com no mínimo 1500 exemplares por edição semanal, no
formato A5 (15 cm x 21 cm), colorido, na ultima página no impresso semanal.
1.2 O objeto da presente licitação deve acompanhar na integralidade todos os pontos e
descrições dos serviços constantes no Anexo I deste Edital.
II – DO VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO
2.1. O valor global estimado para os quantitativos máximos referentes ao objeto da presente
licitação é de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), conforme o Anexo I deste Edital.
III – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DA LICITAÇÃO
3.1. O objeto desta licitação será prestado com a disponibilização, pela licitante contratada,
mediante a prestação de todos os serviços ininterrupto de todos os itens e descritivos dos
serviços constantes no Anexo I desta Edital.
3.2 A prestação dos serviços se dará no período de 12 (doze meses), podendo ser
postergada sua vigência desde que respeitados os limites previstos na Lei Federal n.
8.666/93.
3.3 A prestação dos serviços se dará mediante o envio do material a ser publicado
semanalmente pela Assessoria de Comunicação da Contratante, não podendo ser alterada
sua arte, sob nenhum aspecto.
3.4 Será de responsabilidade da Contratante o fornecimento de todos os insumos necessários
para as atividades que deverão ser desenvolvidas.
3.5.Todos os encargos sociais, tributários e trabalhistas, bem como toda e qualquer
responsabilidade cível e criminal deverão ser suportadas pela empresa prestadora de
serviços licitante.
3.6 Pagamentos pelos serviços prestados serão realizados ate o dia 05 do mês vencido,
mediante apresentação de documento fiscal.
3.7 A empresa deve estar quite com todas as obrigações tributárias, devendo apresentar
certidões negativas da União, do Estado e o Município do FGTS, do INSS, contrato social
consolidado e Certidão Simplificada atualizada emitida pela JUCEMG.
3.8 A Contratante pode, a qualquer tempo, cancelar o presente procedimento licitatório por
mera liberalidade, sem qualquer ônus para as partes.
IV – DA ABERTURA
4.1. A abertura dos envelopes contendo a “Documentação para Habilitação” e a “Proposta”
relativa a presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada no dia 04 de março
2
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de 2020, às 15:00 horas, de acordo com as determinações da Lei nº 8.666, de 1993, e
alterações posteriores, no local indicado no preâmbulo deste Edital.
4.2. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o de vencimento, sendo considerados os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
4.3. Ocorrendo a decretação de feriado, inexistência de expediente ou qualquer fato
superveniente que impeça o cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital, todas as
datas constantes do mesmo serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de
expediente normal da Administração licitante, subseqüente aos ora fixados, sendo mantidos
os horários preestabelecidos.
4.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação e propostas após a
data e horário limites estabelecidos no item 5.1 deste Edital.
4.5. Será comunicada por escrito, às empresas convidadas e àquelas que manifestarem
formalmente o interesse em participar do certame, qualquer alteração que importe em
modificação dos termos deste Edital, que venha a ocorrer nele ou em seus anexos.
V – DOS ENVELOPES
5.1. Os envelopes contendo a “Documentação para Habilitação” e a “Proposta” deverão ser
endereçados à Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Machado,
devidamente fechados por cola ou lacre, e protocolados na Secretaria da Câmara Municipal
até o prazo limite ora estabelecido:
- Data limite para protocolo dos envelopes: 04/03/2020
- Horário Limite para protocolo dos envelopes: 14:00 horas
5.2. O protocolo da Câmara Municipal de Machado funciona na recepção do órgão, no
endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, funcionando em dias úteis, de expediente
normal, de segunda a quinta-feira no horário das 08:00h às 18:00h e as sextas-feiras das
08:00h às 16:00h.
5.3. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes identificações externas:
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PROCESSO ADM: 014/2020
CONVITE Nº 01/2020
DATA DE ABERTURA: ___/___/______
HORÁRIO DE ABERTURA: ______ horas
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
ENDEREÇO / CIDADE-UF / TELEFONE:
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO ADM: 014/2020
CONVITE Nº 01/2020
DATA DE ABERTURA: ___/___/______
HORÁRIO DE ABERTURA: ______ horas
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
ENDEREÇO / CIDADE-UF / TELEFONE:
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5.4. Na hipótese de envio dos envelopes por via postal, os envelopes individuais previstos no
item 5.3 poderão ser encaminhados acondicionados em outro invólucro, que deverá trazer os
dados de identificação da empresa e a observação: CONTÉM 02 ENVELOPES, para que seja
admitida a sua protocolização.
5.5. Serão rejeitados pela Comissão de Licitações os envelopes:
a) enviados abertos ou com fechamento de fácil violação;
b) transparentes, ou que permitam visualização de seu conteúdo interno;
c) enviados em desacordo com o item 5.3 deste Edital.
VI – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1. Poderão participar da presente licitação:
a) as empresas do ramo pertinente ao objeto deste certame, convidadas pela Comissão de
Licitações;
b) as empresas do ramo pertinente ao objeto deste certame que, embora não previamente
convidadas, manifestem seu interesse em participar da licitação, desde que estejam em
situação fiscal regular, comprovada através das Certidões Negativas do INSS, Receita
Federal, FGTS, Fazenda Federal e Estadual e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).
6.2. Não poderão participar da presente licitação:
a) empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da Administração
Pública Direta ou Indireta, em qualquer esfera de governo;
b) empresas reunidas em consórcio;
c) empresas sob processo de falência ou recuperação judicial;
d) empresas cujos titulares, responsáveis, sócios, técnicos ou empregados em geral sejam
servidores do município de Machado;
e) empresas que se encontrem em situação irregular.
VII – DA HABILITAÇÃO
7.1. O envelope de número 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, apresentado pela
empresa participante, deverá conter em seu interior, obrigatoriamente e sob pena de
inabilitação da licitante, os seguintes documentos:
a) cópia autenticada da cédula de identidade de ao menos um dos representantes legais da
empresa;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
4
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c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
d) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
e) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, comprovada através da Certidão
Conjunta Negativa (ou positiva com efeitos de negativa), de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, em vigência;
f) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, comprovada através da Certidão
Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais,
em vigência;
g) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal do Município de Machado,
comprovada através da Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos
Relativos aos Tributos Municipais, em vigência;
h) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
comprovada através da certidão respectiva;
i) prova de regularidade trabalhista (por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral);
j) prova de regularidade perante a Seguridade Social, comprovada através da Certidão
Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros, em vigência;
k) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias antes da data da
sessão de abertura dos envelopes;
l) Certidão Simplificada atualizada, emitida a menos de 30 (trinta) dias, que comprove a
regularidade da empresa emitida pela JUCEMG.
m) Apresentação da Declaração nos moldes do Anexo III deste Edital;
n) Apresentação da Declaração exigida nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal Brasileira – modelo Anexo IV.
7.2. Os documentos relacionados no item 7.1, alíneas “b” a “k”, poderão ser apresentados em
cópias reprográficas, as quais deverão estar devidamente autenticadas por tabelião de notas
ou serem conferidas e autenticadas pela Comissão Permanente de Licitações na própria
sessão, após a apresentação dos originais pelo representante presente e credenciado da
empresa licitante.
7.3. A empresa poderá, a fim de agilizar o procedimento, proceder à autenticação antecipada
dos documentos de habilitação a serem incluídos no envelope nº 01, relacionados no item
7.1, alíneas “b” a “j”. Neste caso, a empresa deverá procurar um dos membros da Comissão
Permanente de Licitações, para apresentação dos documentos originais e das cópias para
autenticação, até a data e horário limite estabelecido no item 5.1 deste Edital.
5
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7.4. As empresas que possuírem o Certificado de Registro Cadastral – CRC - emitido pela
Prefeitura ou pela Câmara Municipal de Machado, em vigência, poderão apresentá-lo em
substituição aos documentos relacionados no item 7.1, alíneas “b” a “k”, sendo que os demais
documentos deverão estar acondicionados no envelope nº 01, juntamente com o CRC.
7.5. A apresentação de cópia reprográfica do CRC deverá respeitar o mesmo processo de
autenticação previsto para os documentos de habilitação.
7.6. Na hipótese de apresentação do CRC, caso algum de seus documentos encontre-se com
a vigência vencida, a empresa deverá apresentar o respectivo documento atualizado
juntamente com o CRC, sob pena de inabilitação.
7.7. Os documentos deverão ser apresentados na ordem estabelecida no item 7.1 deste
Edital, podendo ser apresentados grampeados ou encadernados.
7.8. As empresas participantes da licitação que não apresentarem todos os documentos
exigidos no item 7.1 deste Edital, ou que os apresentarem incompletos, incorretos, rasurados,
com emendas ou borrões, ou com a validade expirada, serão decretadas inabilitadas, não se
admitindo, em hipótese alguma, juntada posterior de documentos, após a data e horário
estabelecidos no item 5.1.
7.9. Os documentos relacionados no item 7.1 deste Edital referir-se-ão sempre à jurisdição do
local do domicílio da sede da empresa licitante.
VIII – DA PROPOSTA
8.1. A proposta deverá ser elaborada de forma a atender, obrigatoriamente e sob pena de
desclassificação, os seguintes requisitos:
a) ser apresentada em 01 (uma) via, em idioma e moeda nacionais, de acordo com o “Modelo
Padronizado de Proposta” elaborado pela Câmara Municipal (Anexo V), em papel timbrado da
empresa ou identificada com os dados e carimbo padronizado do CNPJ da empresa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas;
b) todos os valores propostos devem ser expressos em algarismos e por extenso, bem como
unitário e total, não sendo aceitas propostas com quantitativo inferior ao solicitado;
c) os valores apresentados deverão ser apresentados com apenas 02 (duas) casas decimais
na classe dos centavos de real;
d) as folhas deverão ser rubricadas e a última deverá conter data e assinatura do
representante legal da empresa licitante, com sua identificação (nome e número da carteira
de identidade ou CPF);
e) poderá ser apresentada grampeada ou encadernada, e deverá ter suas folhas numeradas
seqüencialmente;
f) deverá apresentar preços absolutamente líquidos, computados todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital;
g) deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter
6
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alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de
um resultado, sob pena de desclassificação;
h) conter prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
abertura das propostas;
i) conter uma única cotação, preço à vista por item, unitário e total;
j) prever o prazo de vigência do contrato, cuja assinatura está prevista para o mês de março
de 2020, com duração até a data março de 2021.
8.2. Ocorrendo discrepância entre os valores unitário e total, prevalecerá este último; havendo
divergência entre os algarismos e o valor por extenso, serão também considerados estes
últimos.
IX – DO PROCESSAMENTO
9.1. O processamento da presente licitação seguirá às disposições da Lei nº 8.666, de 1993,
e suas posteriores alterações, além das disposições expressamente estabelecidas neste
Edital.
9.2. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das
licitantes – caso estas enviem representantes credenciados – e demais interessados, a
Comissão Permanente de Licitações receberá os Documentos de Habilitação e a Proposta
dos participantes, regularmente protocolados até o prazo limite estabelecido no item 5.1.
9.3. No caso de envelopes enviados por via postal, na forma do item 5.4 deste Edital, o
Presidente da Comissão procederá à abertura deste invólucro externo, a fim de verificar se os
envelopes internos foram enviados em conformidade com o item 5.3 deste instrumento.
9.4. Na sequência, será feita a verificação da inviolabilidade de todos os envelopes, fazendose a separação dos mesmos para continuidade da sessão.
9.5. As empresas poderão ser representadas na sessão de abertura dos envelopes:
a) por seu proprietário;
b) por seu sócio-administrador, com poderes expressos para responder em nome da empresa
previstos no estatuto ou contrato social;
c) por representante, munido de procuração que conceda poderes expressos para responder
em nome da empresa, e cuja apresentação deverá ser realizada no início da sessão pública,
juntamente com o documento de identidade do procurador. O instrumento de procuração não
deverá estar acondicionado no envelope de documentos para habilitação.
9.5.1. Em hipótese alguma será permitido que um representante responda por mais de uma
empresa.
9.5.2. Na hipótese de a empresa encontrar-se representada na sessão por seu proprietário ou
sócio-administrador, deverá ser apresentada à Comissão de Licitações o documento de
identidade, para sua identificação perante os membros da Comissão.
7
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9.5.3. Somente será realizado o credenciamento dos representantes das empresas até a
sessão ser declarada aberta pelo Presidente da Comissão. No caso de atraso, o
credenciamento não será realizado, e o representante poderá participar da sessão na
condição de assistente, não sendo admitida sua manifestação formal nos atos.
9.6. A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a
licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela empresa.
9.7. O não comparecimento do representante, a falta de seu credenciamento ou de assinatura
na ata respectiva, no primeiro momento, implicará a aceitação das decisões da Comissão
Permanente de Licitações, mas não impede o suprimento da deficiência nos atos seguintes.
9.8. Na fase de habilitação serão abertos os envelopes de número 01 – DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO das licitantes interessadas, os quais serão rubricados pelos membros
da Comissão e demais presentes.
9.9. Após a análise da documentação e de seu confronto com as exigências deste Edital,
serão consideradas inabilitadas as licitantes que não atenderem integralmente às disposições
deste instrumento.
9.10. Se as licitantes inabilitadas estiverem regularmente representadas na sessão, caso
estas manifestem renúncia expressa ao direito de interposição de recurso relativo à fase de
habilitação, os seus respectivos envelopes de propostas serão devolvidos fechados, no
mesmo ato.
9.11. Não ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão será encerrada, lavrandose a ata respectiva, sendo, de imediato, aberto o prazo recursal relativo à fase de habilitação.
9.12. Os envelopes contendo as propostas comerciais serão rubricados pelos membros da
Comissão e demais presentes; na sequência, serão acondicionados em invólucro timbrado do
órgão licitante, sendo mantidos em poder da Comissão de Licitações até o decurso do prazo
recursal e/ou que sejam julgados os recursos referentes à fase de habilitação.
9.13. No encerramento da sessão de habilitação, ocorrendo a situação prevista no item
precedente, o Presidente da Comissão informará às licitantes sobre o prazo recursal, bem
como as intimará da data prevista para abertura das propostas, caso não sejam interpostos
recursos.
9.14. Na sessão de abertura das propostas ou, ainda, na continuidade da sessão de
habilitação, havendo renúncia expressa do prazo recursal relativo àquela fase, firmado por
todas as licitantes presentes em termo próprio, serão abertos os envelopes de número 02 –
PROPOSTA COMERCIAL - das licitantes habilitadas, sendo os respectivos documentos
respectivos rubricados pelos membros da Comissão e demais presentes à sessão.
9.14.1. Havendo licitantes inabilitadas, caso não se encontrem pessoalmente representadas
na sessão de abertura das propostas, os seus envelopes de número 02 (PROPOSTA
COMERCIAL) ficarão disponibilizados para retirada junto à Comissão de Licitações pelo
prazo de 30 (trinta) dias após o ato de abertura das propostas das empresas habilitadas.
9.14.2. Decorrido o prazo previsto no subitem anterior, caso os envelopes com as propostas
das empresas inabilitadas não sejam resgatados, os mesmos serão destruídos.
8
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9.15. Da sessão de habilitação das licitantes, bem como da reunião para abertura das
propostas, caso haja, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas as licitantes
participantes, as eventuais reclamações e impugnações, e as demais ocorrências que
interessarem ao julgamento da licitação, e a mesma deverá ser assinada pelos membros da
Comissão, pelos representantes das empresas e demais presentes à sessão. Não serão
levadas em consideração declarações efetuadas posteriormente.
9.16. Será registrada em ata, caso ocorra, a recusa de representante de licitante presente ao
ato de abertura da licitação em assinar a ata e rubricar a documentação e propostas, para
que surtam os efeitos legais, quanto a qualquer reclamação posterior ao processamento
desta licitação.
X – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1. Na análise das propostas será verificado o cumprimento de todas as condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como considerado o critério de seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração, ficando determinado que será vencedora a
licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL para a contratação, considerados os
limites quantitativos máximos previstos no Anexo I deste Edital.
10.2. Não serão classificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital,
forem omissas, vagas, que impuserem condições diferentes das dispostas neste, ou que
contiverem preços ou entregas condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer
natureza aqui não previstas, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, bem
como preços ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes, ou que
apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, como também
aquelas que apresentarem alternativas.
10.3. Não serão aceitas propostas de valor zero, irrisórios ou manifestamente inexequíveis.
10.4. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Câmara Municipal poderá fixar às
licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova proposta, escoimadas das
causas de desclassificação.
10.5. As propostas serão classificadas por ordem numérica crescente, a partir da mais
vantajosa, a qual se atribuirá o primeiro lugar.
10.6. Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate será efetuado em
conformidade com o §2º do art. 45 da Lei nº 8.666, de 1993, salvo se uma das propostas tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, quando se procederá da
forma prevista nos itens seguintes.
10.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação de
microempresas e empresas de pequeno porte, nos moldes do art. 44, caput, da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
10.7.1. Para que as empresas licitantes possam fazer jus à preferência descrita no item nº
10.7, deverão entregar à Comissão de Licitações, no ato de credenciamento e fora dos
envelopes contendo a documentação habilitatória e as propostas de preço, a declaração,
devidamente preenchida, constante do Anexo II deste Edital.
10.8. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
9
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microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada (art. 44, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar nº 123,
de 2006), e esta última não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte (art. 45, §2º, da Lei Complementar nº 123, de 2006).
10.9. Para efeito do disposto no item 10.8, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
10.9.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, da Lei Complementar nº 123, de
2006).
10.9.2. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não
reduza o valor da sua proposta, nos moldes do subitem 10.9.1, serão convocadas as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na mesma situação (microempresa ou
empresa de pequeno porte), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (art.
45, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006).
10.9.3. No caso de equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.8, será
realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta (art. 45, III, da Lei Complementar nº 123, de 2006).
10.10. Havendo êxito no procedimento descrito nos subitens 10.9.1 e seguintes, a Comissão
de Licitações fará a nova classificação das propostas, a qual constará da respectiva ata.
10.11. Não havendo sucesso no procedimento descrito nos subitens 10.9.1 e seguintes,
prevalecerá a classificação inicial e o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame (art. 45, §1º, da Lei Complementar nº 123, de 2006).
10.12. A proposta vencedora ainda estará sujeita ao disposto no inciso IV do art. 43 da Lei nº
8.666, de 1993.
10.13. Dos atos da Comissão Permanente de Licitações caberá recurso no prazo de 03 (três)
dias úteis, o mesmo se dando para os demais atos administrativos decorrentes, o que será
comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo em igual prazo. Tal comunicação
far-se-á via fac-símile, e-mail ou, ainda, pessoalmente ao(s) representante(s) da(s) licitante(s)
presente(s) na sessão pública.
10.14. Decorridos os prazos recursais e decididos os recursos eventualmente interpostos,
será o resultado da licitação submetido ao Presidente da Câmara Municipal de Machado, para
a devida homologação e adjudicação.
10.15. Será desclassificada a licitante que, por inadimplemento, tenha dado causa à rescisão
de contrato anteriormente celebrado com a Administração Pública, ou à qual tenha sido
aplicada a pena prevista nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação.
XI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10
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11.1. A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados
à CONTRATANTE, por dolo ou culpa, bem como que venham a ser causados por seus
prepostos;
11.2. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da
prestação dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas
reclamações se obriga a atender prontamente;
11.3. Credenciar junto à Câmara Municipal um preposto para prestar esclarecimentos e
reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;
11.4. Responsabilizar-se por todas as providências e encargos trabalhistas, bem como as
obrigações estabelecidas na legislação de acidente de trabalho, e as despesas decorrentes
da prestação dos serviços, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei;
11.5. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham
a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
11.6. Caso necessário e seja assim exigido pela legislação vigente fornecer a seus
empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidas pela Secretaria de
Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como cumprir
todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho;
11.7. Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio,
recomendadas por lei;
11.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo
licitatório.
XII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para a
prestação dos serviços;
12.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666,
de 1993, através de servidor designado para a função;
12.3. Dar recibo à CONTRATADA quando da conclusão da prestação dos serviços, relatando
às condições as nas quais foram prestados.
12.4. Notificar à CONTRATADA, por escrito, sobre a ocorrência de eventuais falhas ou
imperfeições na prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.
XIII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da execução do contrato oriundo desta licitação serão
cobertas pela seguinte dotação, prevista no detalhamento orçamentário da Câmara Municipal
para o exercício financeiro de 2020: funcional programática: 01.031.0106.6.032; categoria
econômica: 33.90.39; ficha: 44.
11
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XIV – DO PAGAMENTO
14.1. O faturamento das despesas concernentes à prestação dos serviços deverá ser
efetuado no período entre o primeiro e o ultimo dia de cada mês, devendo a Nota Fiscal /
Fatura correspondente ser apresentada à CONTRATANTE até o dia 05 (cinco) do mês
subsequente ao período apurado.
14.2. Recebida a Nota Fiscal / Fatura pela CONTRATANTE, após as conferências dos recibos
de recebimento, o pagamento será realizado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e correrá à
conta da dotação orçamentária especificada neste contrato.
14.3. A critério da Administração, poderão ser descontados dos pagamentos devidos os
valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de
responsabilidade da CONTRATADA.
14.4. Os pagamentos somente serão realizados no prazo estabelecido no item 14.2 desta
Cláusula se:
a) mantidas todas as condições de habilitação exigidas no processo de licitação; e
b) que não haja nenhuma pendência relativa à execução deste contrato.
XV – DA ASSINATURA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
15.1. O contrato administrativo resultante desta licitação será assinado após a sua conclusão,
mediante convocação da empresa vencedora pela Presidência.
15.2. O instrumento contratual vigorará por 12 (doze) meses contados a partir da data de sua
assinatura, e terá seus regulares efeitos após sua publicação, em extrato, no Diário Oficial.
XVI – DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações às propostas,
depois de apresentadas, facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo.
16.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a
licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à abertura dos envelopes,
apontando falhas ou irregularidades que eventualmente o tenham viciado, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
16.3. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos
proponentes, das condições deste Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
16.4. Os recursos, se interpostos, serão dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal, por
intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, obedecido ao disposto no
art. 109 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.5. Não será admitida subcontratação, ainda que parcial, quanto ao objeto deste edital.
16.6. O Presidente da Câmara Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente
12
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licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou mediante a
provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666, de 1993, não cabendo às
licitantes direito à indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital. A Adjudicatária poderá, entretanto, ser indenizada
pelo que houver entregado até a data em que a anulação for declarada, contanto que não lhe
seja imputável a irregularidade.
16.7. O resultado desta licitação será informado diretamente às empresas licitantes, ou ainda
aos seus representantes ou prepostos presentes à sessão de abertura dos envelopes. A
comunicação direta às empresas poderá ser feita via fac-símile ou e-mail. Poderá, também,
ser feita a publicação do resultado final da licitação no Diário Oficial.
16.8. A Câmara Municipal providenciará a publicação do instrumento contratual, em resumo,
resultante desta licitação, no Diário Oficial, no prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da
Lei nº 8.666, de 1993.
16.9. A empresa adjudicatária fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou
supressões ao objeto deste Edital, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato respectivo.
16.10. A Câmara Municipal reserva-se o direito de, independentemente de qualquer aviso ou
notificação, convocar as demais licitantes, na ordem de classificação, se a primeira se recusar
a cumprir o objeto deste, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o presente Edital,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666, de 1993.
16.11. Pelo atraso ou inexecução, total ou parcial, do objeto deste Edital, erro, imperfeição,
mora na execução, inadimplemento ou não veracidade de informações prestadas, a empresa
adjudicatária estará sujeita, segundo a extensão da falta, às penalidades previstas nos arts.
86 e 87, da Lei nº 8.666, de 1993, garantida prévia defesa.
16.12. As multas que porventura vierem a ser aplicadas [no percentual de 1% (um por cento)
ao dia por atraso na execução do objeto, até 05 (cinco) dias de atraso, e de 2% (dois por
cento) ao dia por atraso na execução do objeto, a partir do 6º (sexto) dia] incidirão sobre o
valor integral da Nota de Empenho ou da parte correspondente ao que não for inteiramente
executado, limitada aos primeiros quinze dias, garantida prévia defesa.
16.13. Será aplicada à licitante adjudicatária, sem prejuízo das demais cominações legais e
garantida a ampla defesa, multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor
estimado da contratação, no caso de prática de alguma das seguintes infrações:
a) não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
c) apresentar documentação falsa;
d) não mantiver a proposta;
e) comportar-se de modo inidôneo;
f) fizer declaração falsa;
13
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g) cometer fraude fiscal;
h) fornecer produtos flagrantemente em desacordo com as especificações legais exigíveis.
16.14. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta da Câmara Municipal, em sua
conta bancária própria indicada, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação,
podendo a Administração descontar o seu valor da Nota Fiscal / Documento de Cobrança, por
ocasião do seu pagamento, ou cobrá-las judicialmente, segundo a Lei nº 6.830, de 1980, com
os encargos correspondentes.
16.15. Além das multas estabelecidas, a Câmara Municipal poderá recusar a entrega dos
produtos, se a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a
ocorrência constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital.
16.16. Ficarão, ainda, sujeitos às sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, a critério da Câmara Municipal, os profissionais ou as empresas que
praticarem os ilícitos previstos no art. 88 do mesmo diploma legal.
16.17. No caso de reincidência, as sanções aqui previstas e/ou as constantes do contrato
poderão ser aplicadas em dobro.
16.18. As sanções aplicadas só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força
maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração.
16.19. Os atos desta licitação serão públicos e acessíveis aos interessados, salvo quanto ao
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
16.20. Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretações
errôneas das condições da licitação, fixadas neste Edital.
16.21. Os fatos imprevisíveis serão resolvidos pelo Presidente da Câmara Municipal.
16.22. Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de
consulta, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações, no endereço abaixo indicado,
nos dias úteis, no horário das 08:00 às 18:00 horas, até 72 (setenta e duas) horas antes do
prazo limite para protocolização dos envelopes, e serão respondidas, igualmente por escrito,
a todas as interessadas:
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Comissão Permanente de Licitações
Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro.
Machado (MG). CEP 37.750-000
16. 23 Os Licitantes estão cientes que a presente licitação, quando de sua sessão presencial,
será transmitida ao vivo pelo site da Contratante e pelas redes sociais com o escopo de dar
maior publicidade ao certame.
16.24. Os esclarecimentos e dúvidas referentes ao objeto do presente edital deverão ser
solicitados à Comissão de Licitações, fone (35) 3295-1386, ou diretamente no endereço
declinado no subitem 16.22 precedente.
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Câmara Municipal de Machado, 04 de fevereiro de 2020.

Aryovaldo Magalhães D’Andrea Junior
Gerente Administrativo
Comissão de Licitação:

André de Carvalho Belarmino
Presidente

Hellen de Oliveira Serafini
1° membro
Jéssika Meira Martins
2° membro
Aryovaldo Magalhães D’Andrea Junior
Suplente
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONVITE – Nº 01/2020

DECLARAÇÃO

(Nome/Razão Social) __________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________,
por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) __________________________,

portador

(a)

de

cédula

de

identidade

nº

_____________________

e

CPF

nº

_______________________, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as
penas da lei, ser (Microempresa) / (Empresa de Pequeno Porte), nos termos de legislação
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Machado, .... de ................. de 2020.
..................................................................................................
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONVITE – Nº 01/2020

DECLARAÇÃO

(Nome/Razão Social) __________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_________________, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) de cédula de identidade nº
_____________________ e CPF nº _______________________, declara, sob as penas da
lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, estando ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores.

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

..............................................................................................
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONVITE – Nº 01/2020

DECLARAÇÃO

(Nome/Razão social) __________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_________________, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr(a) __________________________, portador (a) de cédula de Identidade nº
_____________________

e CPF nº ______________________, declara, para fins do

disposto no art. 7º, inc. XXIII, da Constituição Federal Brasileira, bem como do inc. V do art.
27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. *

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

..................................................................................................
Assinatura do Representante Legal

* Observação: em caso afirmativo, incluir a ressalva acima.
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONVITE N° 01/2020

Termo de Contrato que entre si celebram a Câmara
Municipal de Machado (MG) e a empresa ....................,
tendo por objeto a contratação de empresa para
comunicação digital.

Aos ... (....) dias do mês de .......... de 2020, a CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, pessoa jurídica inscrita
no CNPJ sob o nº 25.658.097/0001-55, com endereço à Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro, Machado
(MG), CEP.: 37.750-000, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Ilton Lino Filho, doravante
denominada CONTRATANTE, e a empresa ........................., inscrita no CNPJ sob o nº ...........................,
com
sede
situada
na
.......................................................,
na
cidade
de
Machado, Estado de Minas Gerais, CEP 37.750-000, neste ato representada pelo(a) Sr(a).
..................................., RG nº ......................, SSP-......, e CPF nº ........................., resolvem firmar o presente
Contrato decorrente do Processo Administrativo nº 14/2020, Processo Licitatório - Modalidade Convite - nº
01/2020, o qual será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores
alterações, além das cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de prestação de serviços de publicidade institucional mediante divulgação em jornal impresso, com no
mínimo 1500 exemplares por edição semanal, no formato A5 (15 cm x 21 cm), colorido, na ultima página no
impresso semanal.
CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA DE FORNECIMENTO
2.1 O objeto desta licitação será prestado com a disponibilização, pela licitante contratada, mediante a
prestação de todos os serviços ininterrupto de todos os itens e descritivos dos serviços constantes no Anexo
I desta Edital.
2.2 A prestação dos serviços se dará no período de 12 (doze meses), podendo ser postergada sua vigência
desde que respeitados os limites previstos na Lei Federal n. 8.666/93.
2.3 A prestação dos serviços deverá ser na sede da empresa contratada ou ainda no prédio da Câmara,
caso necessário, situado na Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro, Machado – MG e no CEAC – Centro de
Atendimento ao Cidadão, localizado na rua XV de Novembro, nº 338, centro, Machado – MG.
2.4 Será de responsabilidade da Contratante o fornecimento de todos os insumos necessários para as
atividades que deverão ser desenvolvidas.
2.5 Nos dias de sessão ordinária, que via de regra se dão às segundas-feiras ou quando mudar a data
devido a feriados, deverá a empresa, caso necessário, disponibilizar um funcionário para colocar em
funcionamento sistemas de transmissão que apresente problemas relacionados a prestação de serviços em
comento.
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2.6 Todos os encargos sociais, tributários e trabalhistas, bem como toda e qualquer responsabilidade cível e
criminal deverão ser suportadas pela empresa prestadora de serviços licitante.
2.7 Pagamentos pelos serviços prestados serão realizados ate o dia 05 do mês vencido, mediante
apresentação de documento fiscal.
2.8 A empresa deve estar quite com todas as obrigações tributárias, devendo apresentar certidões
negativas da União, do Estado e o Município do FGTS, do INSS, contrato social consolidado e Certidão
Simplificada atualizada emitida pela JUCEMG.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO
3.1. Dá-se a este contrato o valor global de R$ ..... (...),referente ao valor global correspondente aos
quantitativos máximos dos produtos previstos no Anexo Único deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O faturamento das despesas concernentes à entrega dos produtos solicitados deverá ser efetuado no
período entre o primeiro e o último dia de cada mês, devendo a Nota Fiscal / Fatura correspondente ser
apresentada à CONTRATANTE até o dia 05 (cinco) do mês subsequente ao período apurado.
4.2. Recebida a Nota Fiscal / Fatura pela CONTRATANTE, após as conferências dos recibos de
recebimento, o pagamento será realizado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e correrá à conta da dotação
orçamentária especificada neste contrato.
4.3. A critério da Administração, poderão ser descontados dos pagamentos devidos os valores para cobrir
despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da CONTRATADA.
4.4. Os pagamentos somente serão realizados no prazo estabelecido no item 4.2 desta Cláusula se:
a) mantidas todas as condições de habilitação exigidas no processo de licitação; e
b) que não haja nenhuma pendência relativa à execução deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO
5.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua assinatura.
CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato serão cobertas pela seguinte dotação, prevista
no detalhamento orçamentário da Câmara Municipal para o exercício financeiro de 2020: funcional
programática: 01.031.0106.6.032; categoria econômica: 33.90.39; ficha: 44.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à
CONTRATANTE, por dolo ou culpa, bem como que venham a ser causados por seus prepostos;
7.2. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação dos
serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga a atender
prontamente;
7.3. Credenciar junto à Câmara Municipal um preposto para prestar esclarecimentos e reclamações que
porventura surgirem durante a execução do contrato;
7.4. Responsabilizar-se por todas as providências e encargos trabalhistas, bem como as obrigações
estabelecidas na legislação de acidente de trabalho, e as despesas decorrentes da prestação dos serviços,
tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas por lei;
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7.5. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas
por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
7.6.
Caso necessário e seja assim exigido pela legislação vigente fornecer a seus empregados todos os
Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidas pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho
do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do
trabalho;
7.7.

Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por lei;

7.8.
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para a prestação dos
serviços;
8.2. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993,
através de servidor designado para a função;
8.3 Realizar o pagamento em conformidade com o contrato;
8.4. Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na prestação
dos serviços, fixando prazo para sua correção.
CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES
9.1. Pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, multa de 30% (trinta por
cento) sobre o valor da obrigação.
9.2. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no contrato, sem a devida justificativa aceita pela
Administração, e sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, a CONTRATADA fica sujeita, a critério da
Administração, às seguintes penalidades:
9.2.1. Pela inexecução total ou parcial deste termo de ajuste, multa de 20% (vinte por cento), calculada
sobre o valor da obrigação;
9.2.2. Pela recusa em regularizar a prestação dos serviços, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre
o valor da obrigação contratual;
9.3. O valor da multa será descontado do valor do pagamento a ser realizado no mês subsequente à
ocorrência; ou será cobrado em processo administrativo e/ou judicial, no caso de descumprimento
contratual previsto nesta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
10.1. O processo de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona será iniciado a partir da notificação
da CONTRATENTE, que informará à CONTRATADA o motivo do descumprimento e a sanção a ser
aplicada.
10.2. Recebida a notificação, a CONTRATADA terá o prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis para
apresentação de defesa e/ou justificativa da causa do descumprimento contratual.
10.3. A CONTRATANTE, ao receber a defesa e/ou justificativa, avaliará o documento, dando parecer pela
sua aceitação ou rejeição.
10.4. No caso de não apresentação de defesa e/ou justificativa, ou no caso de rejeição da apresentada,
será automaticamente realizado o desconto do valor da sanção de multa aplicável ao caso sobre o
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montante da parcela vincenda ou sobre o valor total da obrigação, conforme estabelecido na Cláusula Nona
precedente.
10.5. Todas as comunicações referentes a eventos de descumprimento contratual serão reunidas em um
Dossiê de Execução Contratual, que será encaminhado durante ou ao final da execução contratual à
Presidência do Legislativo, que poderá, conforme o caso, determinar a abertura de processo administrativo
para aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.6. Ficará a cargo do setor responsável pela gestão e fiscalização da execução contratual a contagem
dos prazos, bem como a responsabilidade pelas notificações administrativas cabíveis; será, no entanto,
promovida à Assessoria Jurídica do Legislativo quaisquer irregularidades que não tenham sido resolvidas
nos prazos previstos no presente contrato.
10.7. Em todas as hipóteses de possibilidades de aplicação de sanções, assegura-se à CONTRATADA os
direitos do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO
11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a
80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. A rescisão deste contrato pode ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE; ou
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
11.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
11.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
12.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou de transferência.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA REVISÃO
13.1 O contrato poderá ser alterado, desde que incidente nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Nacional
8.666/1993 e haja a devida comprovação da necessidade de alteração para o restabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO
14.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato, no Diário Oficial, no
prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO
15.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento contratual, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Machado
(MG), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e
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forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das
partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Machado (MG), .... de ........................... de 2020.

_________________________________
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

___________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: ____________________

Nome: _____________________

C.P.F.: ____________________

C.P.F.: _____________________
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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL Nº 01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 14/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONVITE – n° 01/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, Estado de Minas Gerais, com sede na
Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000, retifica o
Edital do Processo Administrativo nº 14/2020, Processo Licitatório – Modalidade Convite – N°
01/2020, conforme as seguintes alterações:
I – O item XIII do Edital nº 01/2020, passa a vigorar nos seguintes termos:
XIII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ESTIMATIVA
13.1. As despesas decorrentes da execução do contrato oriundo desta licitação serão cobertas
pela seguinte dotação, prevista no detalhamento orçamentário da Câmara Municipal para o
exercício financeiro de 2020: funcional programática: 01.031.0106.6.032; categoria econômica:
33.90.39; ficha: 44.
13.2. Para fins de publicidade e tendo em vista cotações de mercado estima-se o valor de R$
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) para a presente contratação.

Câmara Municipal de Machado, 18 de fevereiro de 2020

Aryovaldo Magalhães D’Andrea Junior
Gerente Administrativo
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EDITAL Nº. 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 002/2020

I - PREÂMBULO
A Câmara Municipal de Machado, Estado de Minas Gerais, com sede à Rua Coronel Jacinto, nº
184, centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000, torna pública, para conhecimento dos
interessados, a realização de processo licitatório na MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, tipo
menor preço global, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/7/2002, e Decreto Municipal n.º
2.109, de 16/06/2003, subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/6/93, e alterações
posteriores, Lei Municipal nº. 2.105/2008 e demais condições fixadas neste instrumento
convocatório, tendo por objeto a aquisição de até 4.500 (quatro mil e quinhentos mil) litros de
gasolina comum, tipo “C”, para atendimento ao veículo oficial do Poder Legislativo machadense
no exercício financeiro de 2020, conforme as condições e especificações técnicas constantes no
ANEXO I (Termo de Referência).
A sessão pública para o credenciamento e participação da Licitação-Modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço global, será realizada no seguinte local, data e horário:
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, localizada à Rua Coronel Jacinto, nº 184,
centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000.
DATA: 03.03.2020
HORÁRIO: Credenciamento até às 14:00h do dia 03.03.2020
Abertura do Pregão às 15:00h do dia 03.03.2020
Integram o presente edital os seguintes anexos:
ANEXO I

Termo de Referência

ANEXO II

Modelo de Carta de Credenciamento

ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII

Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal Brasileira.
Modelo de Declaração de cumprimento de habilitação para o
credenciamento
Declaração de ME ou EPP

Modelo Padronizado da Proposta
Minuta do Contrato

II – DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de até
4.500 (quatro mil e quinhentos) litros de gasolina comum, tipo “C”, para atendimento ao veículo
oficial desta Câmara Municipal de Machado no exercício de 2020, conforme as condições e
especificações técnicas constantes deste Edital e de seu Anexo I (Termo de Referência).
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2.2. O combustível a ser fornecido, objeto desta licitação, deverá atender às disposições
regulamentares específicas quanto à sua composição, em especial a Resolução ANP nº 21, de 02
de julho de 2009 e seu anexo, bem como a Resolução MAPA nº 37, de 27 de junho de 2007.
III – DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
3.1. Este edital será publicado no sitio <http://www.camaramachado.mg.gov.br>, no Jornal oficial
do município, podendo ser retirado diretamente na Secretaria da Câmara Municipal de MachadoMG, situada à Rua Coronel Jacinto, 214 – Centro, no horário compreendido das 09:00 às 18:00
horas de segunda-feira a quinta-feira e nas sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas.
3.2. Os casos omissos e as dúvidas relacionadas a este edital — expostos por escrito — serão
resolvidos pela Gerência Administrativa, no horário de atendimento da sede da Câmara Municipal
de Machado-MG, até 3 (três) dias antes da realização do Pregão.
3.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a licitante
que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à abertura dos envelopes, apontando
falhas ou irregularidades que eventualmente o tenham viciado, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
3.4 Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no processo no sitio
www.camaramachado.mg.gov.br e no Jornal oficial do município.
3.5. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail:
gerenteadm@camaramachado.mg.gov.br ou via telefone: (35) 3295-1386.
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas especializadas no ramo que
satisfaçam às condições previstas neste Edital e em seus Anexos.
4.2. Não poderão participar da presente licitação:
a) empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da Administração Pública
Direta ou Indireta, em qualquer esfera de governo;
b) empresas reunidas em consórcio;
c) empresas sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial;
d) empresas cujos titulares, responsáveis, sócios, técnicos em geral sejam servidores da Câmara
Municipal de Machado, ou tiverem parentesco com servidores da Câmara do Município de
Machado.
e) Empresas que não possuam Posto de abastecimento no município de Machado/MG.
V – CREDENCIAMENTO
5.1 Horário de credenciamento: até às 14:00h do dia 03.03.2020.
5.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Cópia do respectivo Ato Constitutivo da empresa atualizado;
b) documento que credencie a participar do certame - procuração por instrumento público ou
particular, através da qual sejam atribuídos poderes específicos para apresentar proposta,
formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, na
qualidade de representante do licitante, podendo ser conforme ANEXO II.
c) carteira de identidade ou documento legal equivalente da pessoa credenciada pela empresa;
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d) sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade ou
documento legal;
5.4 Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação; a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002,
poderá obedecer ao modelo do ANEXO IV.
5.4.1. Os documentos indicados nos ANEXOS II e IV deverão ser apresentados fora dos
envelopes, sob pena de descredenciamento.
5.5 O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro e Equipe de
apoio implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade
legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial.
5.6 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno porte (EPP), art. 3º. da Lei Complementar nº. 123/2006, e que não estiver
sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei citada, deverá declarar no
Credenciamento, através de declaração conforme o modelo do ANEXO V.
VI – DOS ENVELOPES
6.1. Os envelopes contendo a “Proposta Comercial” e “Documentação para Habilitação” deverão
ser endereçados ao Pregoeiro da Câmara Municipal de Machado, devidamente fechados por cola
ou lacre.
6.2. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes identificações externas:
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
PREGÃO Nº.: 002/2020
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:__________________________
ENVELOPE Nº. 02- HABILITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
PREGÃO Nº.: 002/2020
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:___________________________
6.3. Serão rejeitados pelo Pregoeiro os envelopes:
a) enviados abertos ou com fechamento de fácil violação;
b) transparentes, ou que permitam visualização de seu conteúdo interno;
VII – DA PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A proposta comercial deverá ser elaborada de forma a atender, obrigatoriamente e sob pena
de desclassificação, os seguintes requisitos:
a) ser apresentada em 01 (uma) via, em idioma e moeda nacionais, de acordo com o “Modelo
Padronizado de Proposta Comercial” elaborado pela Câmara Municipal (Anexo VI), em papel
timbrado da empresa ou identificada com os dados e carimbo padronizado do CNPJ da empresa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas;
b) O valor global proposto deve ser expresso em algarismos e por extenso;
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c) o valor unitário e total deverão ser apresentados com apenas 02 (duas) casas decimais na
classe dos centavos de real, não sendo aceitas propostas com quantitativos inferiores aos
solicitados;
d) as folhas deverão ser rubricadas e a última deverá conter data e assinatura do representante
legal da empresa licitante, com sua identificação (nome e número da carteira de identidade ou
CPF);
e) poderá ser apresentada grampeada ou encadernada, e deverá ter suas folhas numeradas
seqüencialmente;
f) deverá apresentar preços absolutamente líquidos, computados todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital;
g) deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um
resultado, sob pena de desclassificação;
h) conter prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da abertura
das propostas;
i) conter uma única cotação, preço à vista por item, unitário e total;
7.2. Ocorrendo discrepância entre os valores unitário e total, prevalecerá este último; havendo
divergência entre os algarismos e o valor por extenso, serão também considerados estes últimos.
VIII – DA HABILITAÇÃO
8.1. O envelope de número 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, apresentado pela
empresa participante, deverá conter em seu interior, obrigatoriamente e sob pena de inabilitação
da licitante, os seguintes documentos:
a) cópia autenticada da cédula de identidade de ao menos um dos representantes legais da
empresa;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as alterações
contratuais ou estatutárias, tudo devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais; e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
d) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
e) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, comprovada através da Certidão
Conjunta Negativa (ou positiva com efeitos de negativa), de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, em vigência;
f) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, comprovada através da Certidão
Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais, em
vigência;
g) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal da sede da licitante, comprovada
através da Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Relativos aos
Tributos Municipais, em vigência;
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h) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), comprovada
através da certidão respectiva;
i) prova de regularidade perante a Seguridade Social, comprovada através da Certidão Negativa
(ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros, em vigência;
j) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias antes da data da sessão de
abertura dos envelopes;
k) Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Trabalhistas, expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho;
l) Apresentação das Declarações especificada no ANEXO III deste edital;
m) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais com data de
emissão inferior a 30 (trinta) dias contados da data da abertura dos envelopes.
8.2. Os documentos os quais não são possíveis de consulta e verificação através de internet
poderão ser apresentados em cópias reprográficas, as quais deverão estar devidamente
autenticadas por tabelião de notas ou serem conferidas e autenticadas pela Comissão
Permanente de Licitações, após a apresentação dos originais pelo representante credenciado da
empresa licitante.
8.3. A empresa poderá, a fim de agilizar o procedimento, proceder à autenticação antecipada
pelos membros da Comissão de Licitação dos documentos de habilitação a serem incluídos no
envelope nº 02. Neste caso, a empresa deverá procurar o Pregoeiro e membros de equipe de
apoio, para apresentação dos documentos originais e das cópias para autenticação, até a data e
horários limites estabelecidos no item 5.1 deste Edital.
8.4. Consideram-se documentos originais, sem a necessidade de autenticação, as certidões
emitidas e impressas diretamente através da Internet, ficando sua validade, contudo, sujeita à
verificação, no ato, pelo Pregoeiro e membros de equipe de apoio.
8.5. Os documentos deverão ser apresentados na ordem estabelecida no item 8.1 deste Edital.
8.6. As empresas participantes da licitação que não apresentarem todos os documentos exigidos
no item 5.1 deste Edital, ou que os apresentarem incompletos, incorretos, rasurados, com
emendas ou borrões, ou com a validade expirada, serão decretadas inabilitadas, não se
admitindo, em hipótese alguma, juntada posterior de documentos, após a data e horário
estabelecidos no item 4.1.
8.7. Os documentos relacionados no item 8.1, alínea “g” e “j” deste Edital referir-se-ão sempre à
jurisdição do local do domicílio da sede da empresa licitante.
IX – PROCEDIMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO
9.1. Às 15:00 horas do dia 03 de março de 2020 na sala de reuniões da Câmara Municipal, após o
encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos
licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os
Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
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9.2. Classificação das Propostas Comerciais
9.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
9.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor valor global e aquelas que tenham
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor global,
para participarem dos lances verbais.
9.2.3. Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no subitem
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três),
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas apresentadas.
9.2.4. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver
proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco por cento) superior ao melhor
preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º. Da lei Complementar nº. 123/06.
9.2.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
9.2.5.1. A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada, para no prazo de 5 (cinco)
minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º. lugar
no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.
9.2.5.2 Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito
de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.
9.2.5.3. Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer o seu direito de preferência, na forma
do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas
estiverem no limite estabelecido no item 9.2.2 na ordem de classificação, para o exercício do
direito de preferência.
9.2.5.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem
nesse limite, o Pregoeiro realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que poderá
apresentar novo lance.
9.2.5.5. Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito de
preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa de lances
9.3. Lances Verbais
9.3.1. Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, com até dois dígitos após a cada
decimal, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
9.3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
9.3.3 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
9.3.4 Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, após
aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor
valor global.
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9.4. Julgamento
9.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR VALOR GLOBAL.
9.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
9.4.2.1. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor valor global e o valor estimado da contratação.
9.4.2.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
9.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor valor global, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições de habilitação.
9.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, sendolhe adjudicados o objeto proposto.
9.4.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências de habilitação, o
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação, e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital.
9.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja
obtido melhor preço.
9.5. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe
de Apoio e pelos licitantes.
9.6. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro
devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”.
X - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão
Permanente de Licitação.
10.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato da sessão de julgamento
de proposta do Pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias,
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso.
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10.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 3 (três) dias.
10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e
comunicado a todos os licitantes via telefone ou correio eletrônico.
XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor,
competindo à autoridade superior 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.
XII - DA ASSINATURA E PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
12.1. O contrato administrativo resultante desta licitação será assinado após a sua conclusão,
mediante convocação da empresa vencedora pela Presidência.
12.2. É condição de validade e eficácia do instrumento contratual a sua publicação, em extrato, no
Diário Oficial do Município ou, na inexistência deste, conforme o disposto no art. 96 da Lei
Orgânica Municipal, sendo seus efeitos retroagidos à data da respectiva assinatura.
XIII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da execução do contrato oriundo desta licitação serão cobertas
pela seguinte dotação, prevista no detalhamento orçamentário da Câmara Municipal para o
exercício financeiro de 2020: funcional programática: 01.031.0106.6.027, categoria econômica:
33.90.30; ficha: 31.
XIV - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1. Será competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto desta licitação, a
Gerência Administrativa, observadas os arts. 67 a 70 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas
alterações.
14.2 A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento da fiscalização na
execução do contrato, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas
necessárias.
14.3. A Câmara Municipal de Machado/MG reserva-se o direito de não receber serviços em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o
disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.
14.4. As decisões, comunicações, ordens ou solicitações deverão se reverter, obrigatoriamente da
forma escrita e obedecer às normas emanadas pela Câmara.
XV - DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações às propostas, depois
de apresentadas, facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo.
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15.2. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos proponentes,
das condições deste Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
15.3. O Presidente da Câmara Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente
licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou mediante a
provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666, de 1993, não cabendo às
licitantes direito à indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital. A Adjudicatária poderá, entretanto, ser indenizada
pelos serviços que houver prestado até a data em que a anulação for declarada, contanto que não
lhe seja imputável a irregularidade.
15.4. O resultado desta licitação será informado diretamente às empresas licitantes, ou ainda aos
seus representantes ou prepostos presentes à sessão de abertura dos envelopes. A comunicação
direta às empresas poderá ser feita via fac-símile ou e-mail. Poderá, também, ser feita a
publicação do resultado final da licitação no Diário Oficial do Município ou, na inexistência deste,
conforme o disposto no art. 96 da Lei Orgânica Municipal.
15.5. A Câmara Municipal providenciará a publicação do instrumento contratual, em resumo,
resultante desta licitação, no Diário Oficial do Município, ou, na inexistência deste, conforme o
disposto no art. 96 da Lei Orgânica Municipal, no prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei
nº 8.666, de 1993.
15.6. A empresa adjudicatária fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou
supressões ao objeto deste Edital, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato
respectivo.
15.7. A Câmara Municipal reserva-se ao direito de, independentemente de qualquer aviso ou
notificação, convocar as demais licitantes, na ordem de classificação, se a primeira se recusar a
cumprir o objeto deste, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o presente Edital,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666, de 1993.

Câmara Municipal de Machado (MG), 27 de janeiro de 2020.

Aryovaldo Magalhães D’Andréa Júnior
Gerente Administrativo
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

I - OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de até
4.500 (quatro mil e quinhentos) litros de gasolina comum, tipo “C”, para atendimento à frota de
veículos oficiais desta Câmara Municipal de Machado no exercício de 2020.
1.2. O combustível a ser fornecido, objeto desta licitação, deverá atender às disposições
regulamentares específicas quanto à sua composição, em especial a Resolução ANP nº 21, de 02
de julho de 2009 e seu anexo, bem como a Resolução MAPA nº 37, de 27 de junho de 2007.
II- JUSTIFICATIVA
2.1. Justifica-se a contratação do combustível para o abastecimento do veículo oficial da Câmara
Municipal, uma vez que é utilizado para viagens de vereadores e servidores a outros municípios,
bem como para locomoção no próprio município.
III – DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO
3.1. O objeto desta licitação será entregue de forma fracionada, com abastecimento no local da
empresa, diretamente nos tanques do veículo oficial desta Câmara Municipal, e, tão somente, no
veículo oficial da Câmara Municipal.
IV – DO VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO
4.1. O valor global estimado para os quantitativos máximos referentes ao objeto da presente
licitação é de R$ 21.775,50 (vinte um mil setecentos e setenta e cinco reais, cinquenta centavos),
conforme cotação de preço anexo ao processo administrativo. Valor estimado por litro de
combustível de R$ 4,83 (quatro reais, oitenta e três centavos).
V – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
5.1 O contrato administrativo decorrente do presente processo licitatório terá vigência até a data
de 31 de dezembro de 2020.

Câmara Municipal de Machado (MG), 27 de Janeiro de 2020.

Aryovaldo Magalhães D’Andréa Júnior
Gerente Administrativo
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 002/2020

DECLARAÇÃO

A empresa _______________________, por seu representante legal, credencia o (a) Sr.(a)
______________________________,

portador

do

Documento

de

Identidade

n.º

___________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, para participar de todos os
atos relativos ao processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas
de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos,
assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos
necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso.

___________________________________
Local e data

______________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 002/2020

DECLARAÇÃO

A

empresa

__________________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº

_________________, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante legal,
o(a)

Sr(a)

__________________________,

portador

(a)

de

cédula

de

Identidade

nº

_____________________ e CPF nº ______________________, declara, para fins do disposto no
art. 7º, inc. XXIII, da Constituição Federal Brasileira, bem como do inc. V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. *

___________________________
Local e data

_________________________________
Assinatura do Representante Legal

* Em caso da ressalva, incluir a respectiva informação.

12

Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro. Machado (MG). CEP: 37.750-000. Telefax: (35) 3295-1386. Disque Câmara: 0800 283 2501

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Estado de Minas Gerais
ANEXO IV
CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 002/2020

DECLARAÇÃO

A

empresa

_________________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº

______________________, com sede no município de ___________________, por intermédio
de seu representante legal, o(a) Sr(a)________________________, portador da Carteira de
Identidade nº _______________ e inscrito no CPF sob o nº. ______________________,
DECLARA que cumpre plenamente todos os requisitos exigidos na habilitação do Pregão
presencial nº.001/2020, inexistido, fato superveniente.
Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente.

___________________________________
Local e data

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 002/2020

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº.
__________________________,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

Sr.(a)

________________________________________, portador do Documento de Identidade nº.
___________________, inscrito no CPF sob o nº. __________________ DECLARA, sob as
penas

da

Lei,

que

cumpre

os

requisitos

legais

para

qualificação

como

____________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

(

)

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização,
estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

_________________________ , _________ de _______________ de 2020.

________________________________________________
(Assinatura do representante legal)

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO VI
MODELO PADRONIZADO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 002/2020
DADOS DA EMPRESA
Razão Social:
CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Cidade (UF):

CEP:

Telefone / Fax:
E-mail:
Validade da Proposta: 60 (sessenta dias)
Prazo Inicial de Prestação dos Serviços: 12 (doze meses)
Representante Legal:
RG:

CPF:

Produto

Gasolina comum

Unidade

Quantitativo Máximo

Litro

4.500

Valor Unitário

R$*

Valor Global

R$

*O valor unitário deve conter apenas dois dígitos após a vírgula.

Valor Global da Proposta: R$ ____________________________________________________

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

________________________________
Assinatura do Representante Legal
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CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 002/2020
Termo de Contrato que entre si celebram a
Câmara Municipal de Machado (MG) e a
empresa ...................., tendo por objeto o
fornecimento de combustível (gasolina comum).

Aos ... (....) dias do mês de .......... de 2020, a CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, pessoa
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 25.658.097/0001-55, com endereço à Rua Coronel Jacinto, nº
184, centro, Machado (MG), CEP.: 37.750-000, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr.
Ilton Lino Filho, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ........................., inscrita no
CNPJ sob o nº ..........................., com sede situada na ......................................................., na
cidade
de
Machado, Estado de Minas Gerais, CEP 37.750-000, neste ato representada pelo(a) Sr(a).
..................................., RG nº ......................, SSP-......, e CPF nº ........................., resolvem firmar
o presente Contrato decorrente do Processo Administrativo nº ..../2020, Processo Licitatório Modalidade Pregão - nº ...... /2020, o qual será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas posteriores alterações, além das cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de até
4.500 (quatro mil e quinhentos) litros de gasolina comum, tipo “C”, para atendimento ao veículo
oficiai desta Câmara Municipal durante o exercício de 2020.
1.2. O combustível a ser fornecido, objeto desta licitação, deverá atender às disposições
regulamentares específicas quanto à sua composição, em especial a Resolução ANP nº 21, de 02
de julho de 2009 e seu anexo, bem como a Resolução MAPA nº 37, de 27 de junho de 2007; ou,
ainda, às disposições legais e regulamentares que eventualmente sejam editadas pelos órgãos
competentes, durante a execução deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA DE FORNECIMENTO
2.1. O objeto deste contrato será executado pela CONTRATADA, no posto de combustível da
empresa, através de abastecimentos diretamente no tanque do veículo oficial da CONTRATANTE.
2.2. Os abastecimentos poderão ser realizados em qualquer dia, dentro do horário de expediente
do posto de combustível CONTRATADO, o qual deverá ser informado à CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO
3.1. Dá-se a este contrato o valor global de R$ ..... (...), fixo e irreajustável, referente ao valor
global correspondente ao quantitativo total do produto previsto na Cláusula Primeira, cujo valor
unitário do litro é de R$ ... (...).
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O faturamento das despesas dos abastecimentos realizados deverá ser efetuado no período
entre o primeiro e o último dia de cada mês, devendo a Nota Fiscal / Fatura correspondente ser
apresentada à CONTRATANTE até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao período apurado.
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4.2. Recebida a Nota Fiscal / Fatura pela CONTRATANTE, após as conferências dos
comprovantes de abastecimento, o pagamento será realizado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e
correrá à conta da dotação orçamentária especificada neste contrato.
4.3. A critério da Administração, poderão ser descontados dos pagamentos devidos os valores
para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da
CONTRATADA.
4.4. O valor deste contrato poderá ser aumentado ou reduzido, de acordo com o §1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
4.5. Os pagamentos somente serão realizados no prazo estabelecido no item 4.2 desta cláusula:
a) se mantidas todas as condições de habilitação exigidas no processo de licitação; e
b) desde que não haja nenhuma pendência relativa à execução deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO
5.1. Este contrato terá vigência entre a data da sua assinatura a 31 de dezembro de 2020, para
entrega do objeto constante da Cláusula Primeira, podendo ser aditivado conforme determina
artigo 57 da Lei 8.666/93.
§1º O contrato será extinto pela consumação total do objeto, ou pelo decurso do prazo de sua
vigência.
§2º A CONTRATANTE não está obrigada a adquirir quantitativo total do produto previsto na
Cláusula Primeira, realizando os pagamentos de acordo com o fornecimento efetivamente
realizado.
CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato serão cobertas pela seguinte dotação,
prevista no detalhamento orçamentário da Câmara Municipal para o exercício financeiro de 2020:
funcional programática: 01.031.0106.6.027, categoria econômica: 33.90.30; ficha: 31.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Sobre o abastecimento de combustíveis:
7.1.1. Garantir que todo o combustível registrado pela bomba seja abastecido no veículo indicado
e cadastrado na frota da CONTRATANTE;
7.1.2. Controlar para que o veículo cadastrado seja abastecido com o combustível para o qual
está autorizado;
7.1.3. Combustíveis serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro quanto ao
produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não
permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias em percentuais além dos
autorizados em sua composição;
7.1.4. O combustível recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contadas a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pela
CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de
reparação de veículo, se for o caso;
7.1.5. Para o abastecimento dos veículos oficiais, deverá especificar os quantitativos em litros dos
combustíveis fornecidos, emitindo o comprovante correspondente ao abastecimento e tomando a
assinatura do agente da CONTRATANTE que guia o automóvel no ato do abastecimento; os
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comprovantes assinados pelo agente deverão ser anexados à Nota Fiscal / Fatura a ser
apresentada para pagamento;
7.1.6. Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na sua
capacidade instalada;
7.1.7. Em caso de panes, caso fortuito ou de força maior, a CONTRATADA deverá providenciar
alternativas de abastecimento no prazo máximo de 1 (uma) hora após o recebimento da
formalização de descontinuidade dos serviços emitida pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer
as sanções previstas no contrato;
7.2. Sobre assuntos gerais:
7.2.1. A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à
CONTRATANTE, por dolo ou culpa, bem como que venham a ser causados por seus prepostos;
7.2.2. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da
prestação dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas
reclamações se obriga a atender prontamente;
7.2.3. Credenciar junto à Câmara Municipal um preposto para prestar esclarecimentos e
reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;
7.2.4. Responsabilizar-se-á por todas as providências e encargos trabalhistas, bem como as
obrigações estabelecidas na legislação de acidente de trabalho, e as despesas decorrentes do
fornecimento de combustíveis à frota, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei;
7.2.5. Responsabilizar-se-á por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a
ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
7.2.6. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos
pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, bem
como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho;
7.2.7. Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas
por lei;
7.2.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para a prestação
dos serviços;
8.2. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de
1993, através de servidor designado para a função;
8.3. Fornecer a relação dos veículos pertencentes a sua frota, autorizados para receberem os
serviços de abastecimento objeto do contrato, fazendo as atualizações necessárias no caso de
alteração da frota;
8.4. Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na
prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.
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CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES
9.1. Pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, multa de 30%
(trinta por cento) sobre o valor da obrigação.
9.2. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no contrato, sem a devida justificativa
aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, a CONTRATADA fica
sujeita, a critério da Administração, às seguintes penalidades:
9.2.1. Pela recusa em efetuar abastecimentos, quando solicitados, multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da obrigação, aplicada em dobro no caso de reincidência;
9.2.2. Pela inexecução total ou parcial deste termo de ajuste, multa de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor da obrigação;
9.2.3. Pela recusa em substituir combustível fora dos padrões regulamentares, multa de 20%
(vinte por cento), calculada sobre o valor da obrigação contratual;
9.2.4. Pelo abastecimento, ainda que tentado, dos veículos da frota da CONTRATANTE
utilizando-se de combustível adulterado, aplicar-se-ão as sanções administrativas e penais
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além de multa compensatória
proporcional ao dano causado.
9.3. O valor da multa será descontado do valor do pagamento a ser realizado no mês
subsequente à ocorrência; ou será cobrado em processo administrativo e/ou judicial, no caso de
descumprimento contratual previsto nesta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
10.1. O processo de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona será iniciado a partir da
notificação da CONTRATENTE, que informará à CONTRATADA o motivo do descumprimento e a
sanção a ser aplicada.
10.2. Recebida a notificação, a CONTRATADA terá o prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis
para apresentação de defesa e/ou justificativa da causa do descumprimento contratual.
10.3. A CONTRATANTE, ao receber a defesa e/ou justificativa, avaliará o documento, dando
parecer pela sua aceitação ou rejeição.
10.4. No caso de não apresentação de defesa e/ou justificativa, ou no caso de rejeição da
apresentada, será automaticamente realizado o desconto do valor da sanção de multa aplicável
ao caso sobre o montante da parcela vincenda ou sobre o valor total da obrigação, conforme
estabelecido na Cláusula Nona precedente.
10.5. Todas as comunicações referentes a eventos de descumprimento contratual serão reunidas
em Relatório de Execução Contratual, que será encaminhado durante ou ao final da execução
contratual à Presidência do Legislativo, que poderá, conforme o caso, determinar a abertura de
processo administrativo para aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei
nº 8.666, de 1993.
10.6. Ficará a cargo do setor responsável pela gestão e fiscalização da execução contratual a
contagem dos prazos, bem como a responsabilidade pelas notificações administrativas cabíveis;
será, no entanto, promovida à Assessoria Jurídica do Legislativo quaisquer irregularidades que
não tenham sido resolvidas nos prazos previstos no presente contrato.
10.7. Em todas as hipóteses de possibilidades de aplicação de sanções, assegura-se à
CONTRATADA os direitos do contraditório e da ampla defesa.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO
11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. A rescisão deste contrato pode ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do art. 78 da lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que
haja conveniência para a CONTRATANTE; ou
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
11.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
11.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
12.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou de transferência.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO
13.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato, no Diário
Oficial, no prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
14.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento contratual, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da
cidade de Machado (MG), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 3 (três) vias de
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Machado (MG), .... de ........................... de 2020.

_________________________________
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

___________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: ______________________ Nome: ______________________
C.P.F.: ______________________ C.P.F.: ______________________
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ANEXO ÚNICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

Produto

Gasolina comum

Unidade

Quantitativo Máximo

Litro

4.500

/2020

Valor Unitário

R$

Valor Global

R$

Valor Global: R$ ____________________________________________________

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

_________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Contratante

_______________________________
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: ______________________ Nome: ______________________
C.P.F.: ______________________ C.P.F.: ______________________
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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 18/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 002/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, Estado de Minas Gerais, com sede na
Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000, retifica o
Edital do Processo Administrativo nº 18/2020, Modalidade Pregão Presencial – Nº 002/2020,
conforme as seguintes alterações:
I – O item XIII do Edital nº 02/2020, passa a vigorar nos seguintes termos:
XIII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ESTIMATIVA
13.1. As despesas decorrentes da execução do contrato oriundo desta licitação serão cobertas
pela seguinte dotação, prevista no detalhamento orçamentário da Câmara Municipal para o
exercício financeiro de 2020: funcional programática: 01.031.0106.6.027, categoria econômica:
33.90.30; ficha: 31.
13.2. Para fins de publicidade e tendo em vista cotações de mercado estima-se o valor de R$
21.780,00 (vinte e um mil setecentos e oitenta reais) para a presente contratação.

Câmara Municipal de Machado, 18 de fevereiro de 2020

Aryovaldo Magalhães D’Andrea Junior
Gerente Administrativo
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EDITAL Nº. 03/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - MENOR VALOR
GLOBAL – Nº 01/2020
I – PREÂMBULO
A Câmara Municipal de Machado, Estado de Minas Gerais, com sede à Rua Coronel Jacinto, nº
184, centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000, torna pública, para conhecimento dos
interessados, a realização de processo licitatório na MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, tipo
menor preço global, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, e Decreto Municipal n.º
2.109, de 16/06/2003, subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, e alterações
posteriores, Lei Municipal nº. 2.105/2008 e demais condições fixadas neste instrumento
convocatório, tendo por objeto a aquisição de equipamentos e insumos de informática para
atendimento do Poder Legislativo machadense no exercício financeiro de 2020, conforme as
condições e especificações técnicas constantes no ANEXO I (Termo de Referência).
A sessão pública para o credenciamento e participação da Licitação-Modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço global, será realizada no seguinte local, data e horário:
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, localizada à Rua Coronel Jacinto, nº 184,
centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000.
DATA: 04.03.2020
HORÁRIO: Credenciamento até às 10:00h do dia 04.03.2020
Abertura do Pregão às 11:00h do dia 04.03.2020
Integram o presente edital os seguintes anexos:
ANEXO I

Termo de Referência

ANEXO II

Modelo de Carta de Credenciamento

ANEXO III
ANEXO IV

Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal Brasileira.
Modelo de Declaração de cumprimento de habilitação para o
credenciamento

ANEXO V

Declaração de ME ou EPP

ANEXO VI

Modelo Padronizado da Proposta

ANEXO VII

Minuta do Contrato

II – DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de diversos itens de material de consumo de
informática e material permanente de informática, para uso da Câmara Municipal de Machado e
do Centro de Atendimento ao Cidadão – CEAC.
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III– DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
3.1 Este edital será publicado no sitio <http://www.camaramachado.mg.gov.br> , no mural de
avisos da Câmara Municipal, podendo ser retirado diretamente na Secretaria da Câmara
Municipal de Machado-MG, situada à Rua Coronel Jacinto, 184 – Centro, no horário
compreendido das 09:00 às 18:00 horas de segunda-feira a quinta-feira e nas sexta-feira das
09:00 às 16:00 horas.
3.2. Os casos omissos e as dúvidas relacionadas a este edital — expostos por escrito — serão
resolvidos pela Gerência Administrativa, no horário de atendimento da sede da Câmara Municipal
de Machado-MG, até 3 (três) dias antes da realização do Pregão.
3.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a licitante
que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à abertura dos envelopes, apontando
falhas ou irregularidades que eventualmente o tenham viciado, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
3.4 Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no processo no sitio
<http://www.camaramachado.mg.gov.br> e no Diário Oficial do Poder Legislativo Municipal.
3.5. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail:
gerenteadm@camaramachado.mg.gov.br ou via telefone: (35) 3295-1386.
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas especializadas no ramo que
satisfaçam às condições previstas neste Edital e em seus Anexos, e que estejam com seus
representantes efetivamente credenciados.
4.2. Não poderão participar da presente licitação:
a) empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da Administração Pública
Direta ou Indireta, em qualquer esfera de governo;
b) empresas reunidas em consórcio;
c) empresas sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial;
d) empresas cujos titulares, responsáveis, sócios, técnicos em geral sejam servidores da Câmara
Municipal de Machado, ou tiverem parentesco com servidores da Câmara do Município de
Machado.
4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que,
pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
4.4. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pelo licitante, sob pena de
responsabilidade administrativa e penal, na forma da legislação vigente.
4.5. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão
consideradas para reclamações futuras, e nem serão aceitas como forma a desobrigar a
execução plena do objeto.
V – CREDENCIAMENTO
5.1. Horário de credenciamento: até às 10:00h do dia 04.03.2020
5.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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a) Cópia do respectivo Ato Constitutivo da empresa, Estatuto Social ou Contrato Social;
b) documento que credencie a participar do certame - procuração por instrumento público ou
particular, através da qual sejam atribuídos poderes específicos para apresentar proposta,
formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, na
qualidade de representante do licitante, podendo ser conforme ANEXO II.
c) carteira de identidade ou documento legal equivalente da pessoa credenciada pela empresa;
d) sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade ou
documento legal equivalente com foto e cópia do respectivo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato
Social atualizado;
5.4 Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação; a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002,
poderá obedecer ao modelo do ANEXO IV.
5.4.1. Os documentos indicados nos ANEXOS II e IV deverão ser apresentados na abertura da
sessão do pregão, e deverá ser apresentada fora dos envelopes proposta e documentação,
sob pena de descredenciamento.
5.5 O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro e Equipe de
apoio implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade
legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial.
5.6 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno porte (EPP), art. 3º. da Lei Complementar nº. 123/2006, e que não estiver
sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei citada, deverá declarar no
Credenciamento, através de declaração conforme o modelo do ANEXO V.
VI – DOS ENVELOPES
6.1. Os envelopes contendo a “Proposta Comercial” e “Documentação para Habilitação” deverão
ser endereçados ao Pregoeiro da Câmara Municipal de Machado, devidamente fechados por cola
ou lacre.
6.2. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes identificações externas:
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
PREGÃO Nº.: 01/2020
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:__________________________
ENVELOPE Nº. 02- HABILITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
PREGÃO Nº.: 01/2020
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:___________________________
6.3. Serão rejeitados pelo Pregoeiro os envelopes:
a) enviados abertos ou com fechamento de fácil violação;
b) transparentes, ou que permitam visualização de seu conteúdo interno;
VII – DA PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A proposta comercial deverá ser elaborada de forma a atender, obrigatoriamente e sob pena
de desclassificação, os seguintes requisitos:
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a) ser apresentada em 01 (uma) via, em idioma e moeda nacionais, de acordo com o “Modelo
Padronizado de Proposta Comercial” elaborado pela Câmara Municipal (Anexo VII), em papel
timbrado da empresa ou identificada com os dados e carimbo padronizado do CNPJ da empresa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas.
b) A descrição do objeto, contendo o valor global proposto, que deve ser expresso em algarismos
e por extenso;
c) o valor unitário e total de cada item deverão ser apresentados com apenas 02 (duas) casas
decimais na classe dos centavos de real, não sendo aceitas propostas com quantitativos inferiores
aos solicitados, sob pena de se realizar diligência junto ao licitante para cumprimento das
exigências, sob pena de desclassificação da proposta, e o valor global, ao final da proposta,
deverá observar também duas casas decimais e estar com respectivo montante transcrito por
extenso.
d) A proposta e os lances apresentados pelo licitante deverão referir-se à integralidade do objeto,
não se admitindo propostas para fornecimento parcial, contendo uma única cotação, preço à vista
por item, unitário e total.
e) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma
estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente em informática, desde que não cause
interpretação errônea nos termos das propostas.
f) as folhas deverão ser rubricadas e a última deverá conter data e assinatura do representante
legal da empresa licitante, com sua identificação (nome e número da carteira de identidade ou
CPF);
i) as folhas poderão ser apresentadas grampeadas ou encadernadas, e deverá ter suas folhas
numeradas seqüencialmente;
j) deverá apresentar preços absolutamente líquidos, computados todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital;
k) a proposta deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um
resultado, sob pena de desclassificação;
7.2 O não atendimento, a contento, das exigências deste edital ensejará a desclassificação do
licitante e convocação do segundo classificado e assim sucessivamente;
7.3 A proposta deverá conter prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data da abertura das propostas;
7.3.1. Caso este prazo não esteja expressamente indicado na proposta comercial, o mesmo será
considerado como aceito para efeito de julgamento.
7.3.2. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para
a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.
7.3.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da validade
das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o
interesse do legislativo.
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7.3.4. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior,
dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.
7.4. Toda especificação estabelecida para o objeto licitado será tacitamente aceita pelo licitante,
no ato da entrega de sua proposta comercial.
7.5. O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no pregão presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.
7.6. O preço deverá ser proposto considerando-se a entrega de todos os produtos na sede da
Câmara Municipal de Machado, na cidade de Machado Estado de Minas Gerais, nele incluídos os
valores de quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, encargos previdenciários e trabalhistas,
tributos e outras despesas, além do lucro.
7.7. Ocorrendo discrepância entre os valores unitário e total, prevalecerá este último; havendo
divergência entre os algarismos e o valor por extenso, serão também considerados estes últimos.
7.8. Após a apresentação da proposta comercial não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
7.9. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno porte (EPP), art. 3º. da Lei Complementar nº. 123/2006, e que não estiver
sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei citada, deverá declarar no
Credenciamento e através de declaração, sua condição de ME ou EPP.
7.9.1. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, administrativa e
penalmente.
VIII – DA HABILITAÇÃO
8.1. O envelope de número 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, apresentado pela
empresa participante, deverá conter em seu interior, obrigatoriamente e sob pena de inabilitação
da licitante, os seguintes documentos:
a) cópia autenticada da cédula de identidade de ao menos um dos representantes legais da
empresa;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as alterações
contratuais ou estatutárias, tudo devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais; e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
d) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
e) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, comprovada através da Certidão
Conjunta Negativa (ou positiva com efeitos de negativa), de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, em vigência;
f) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, comprovada através da Certidão
Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais, em
vigência;
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g) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal da sede da licitante, comprovada
através da Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Relativos aos
Tributos Municipais, em vigência;
h) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), comprovada
através da certidão respectiva;
i) prova de regularidade perante a Seguridade Social, comprovada através da Certidão Negativa
(ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros, em vigência;
j) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias antes da data da sessão de
abertura dos envelopes;
k) Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Trabalhistas, expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho;
l) Apresentação das Declarações especificada no ANEXO III deste edital;
m) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais com data de
emissão inferior a 30 (trinta) dias contados da data da abertura dos envelopes.
n) Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas ao
dispositivo no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante
legal do licitante.

8.2. Qualificação Econômico-Financeira: A licitante deverá apresentar:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
monetariamente, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS –
DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou outro
indicador que o venha substituir.
b) Se necessário a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo
contador.
8.2.1. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do Último Balanço Patrimonial levantado,
conforme o caso.
8.2.2. OBSERVAÇÃO: Serão considerados aceitos como na forma de lei o Balanço Patrimonial
(Inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
a)
publicados em Diário Oficial; ou
b)
publicados em Jornal; ou
c)
por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante; ou
d)
por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura
e de Encerramento.
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8.2.3. Os documentos relativos ao subitem 8.2. deverão ser apresentados contendo assinatura do
representante legal da empresa licitante e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de
Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua
publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional
de Contabilidade – CRC – são indispensáveis.
8.2.4. A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto licitado em até 25% (vinte e cinco por
cento) de seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65,
I e § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.3. Análise Contábil-financeira, com todas as informações ali contidas, que são
indispensáveis ao atendimento do item 4.1 deste Título.
8.3.1 A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Seca, Liquidez Corrente (LC), Solvência Geral (SG) e Índice de composição de capitais,
resultantes da Análise Contábil-financeira.
8.3.2. Será considerada apta financeiramente a empresa que atingir os índices mínimos = 1,0,
referente aos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Seca (LS), Liquidez Corrente (LC), Índice
de Composição de Capitais. Quando à Solvência Geral (SG) deverá ser maior que 1,0. A licitante
que apresentar o índice inferior ao parâmetro mínimo exigido, para Composição de Capitais
deverá comprovar o capital social constante do Balanço Patrimonial do exercício de 2012,
correspondente a pelos menos 10% (dez por cento) do valor total da contratação.
8.3.3 Prova de possuir Patrimônio Líquido, cujo valor seja igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação, comprovando em relação à data da apresentação da proposta
na forma da Lei, admitida a atualização para esta data, através de índices oficiais.
8.3.4. As empresas com menos de um exercício financeiro deverão apresentar balanço de
abertura ou último balanço patrimonial levantando, conforme o caso;
8.3.5 Serão considerados “na forma da lei” o balanço patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstrações contábeis assim apresentadas:
a) publicados no diário oficial; ou
b) publicados em jornal; ou
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na junta comercial da sede ou domicílio do
licitante; ou
d) por cópia ou fotocópia do livro diário, devidamente autenticado na junta comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os termos de abertura e de
encerramento;
8.3.6 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis apresentadas deverão conter
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas
por meio de publicação, permitir a identificação do veículo de imprensa e a data de sua
publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no conselho regional
de contabilidade – CRC – são indispensáveis;
8.3.7 Caso as declarações exigidas deste item não tenham sido assinadas por sócio gerente ou
diretor da empresa, identificado no ato constitutivo da mesma, deverão ser acompanhadas de
procuração que conceda poderes ao signatário das declarações.
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8.3.8 O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação,
observadas as penalidades cabíveis.
8.4. Os documentos os quais não são possíveis de consulta e verificação através de internet
poderão ser apresentados em cópias reprográficas, as quais deverão estar devidamente
autenticadas por tabelião de notas ou serem conferidas e autenticadas pela Comissão
Permanente de Licitações, após a apresentação dos originais pelo representante credenciado da
empresa licitante.
8.5. A empresa poderá, a fim de agilizar o procedimento, proceder à autenticação antecipada
pelos membros da Comissão de Licitação dos documentos de habilitação a serem incluídos no
envelope nº 02. Neste caso, a empresa deverá procurar o Pregoeiro e membros de equipe de
apoio, para apresentação dos documentos originais e das cópias para autenticação, até a data e
horários limites estabelecidos no item 5.1 deste Edital.
8.6. Consideram-se documentos originais, sem a necessidade de autenticação, as certidões
emitidas e impressas diretamente através da Internet, ficando sua validade, contudo, sujeita à
verificação, no ato, pelo Pregoeiro e membros de equipe de apoio.
8.7. Os documentos deverão ser apresentados na ordem estabelecida no item 8.1 deste Edital.
8.8. As empresas participantes da licitação que não apresentarem todos os documentos exigidos
no item 8 deste Edital, ou que os apresentarem incompletos, incorretos, rasurados, com emendas
ou borrões, ou com a validade expirada, serão decretadas inabilitadas, não se admitindo, em
hipótese alguma, juntada posterior de documentos, após a data e horário estabelecidos no item
4.1.
8.9. Os documentos relacionados no item 8.1, alínea “g” e “j” deste Edital referir-se-ão sempre à
jurisdição do local do domicílio da sede da empresa licitante.
8.10. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com
exceção dos extraídos pela internet.
8.11. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais
sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação, após a protocolização;
8.12. Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de
protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
8.13. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Pregão.
8.14. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
8.15 A Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, deverá apresentar toda a
documentação exigida para habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade
fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
8.16. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP
for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do legislativo, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das eventuais
certidões negativas ou positivas com efeitos negativos.
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8.17 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente
fundamentado, a ser dirigido ao (a) Pregoeiro (a).
8.18. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente
concedidos.
8.19 A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93,
sendo facultado ao (a) Pregoeiro (a) convocar os licitantes submeter o processo à Autoridade
competente para revogação.
IX – PROCEDIMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO
9.1. Às 11:00 horas do dia 04 (quatro) de março de 2020 no plenário da Câmara Municipal, após
o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos
licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os
Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
9.2. Classificação das Propostas Comerciais
9.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
9.2.2 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor valor global e aquelas que tenham
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor global,
para participarem dos lances verbais.
9.2.3 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas apresentadas.
9.2.4. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver
proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco por cento) superior ao melhor
preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º. Da lei Complementar nº. 123/06.
9.2.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
9.2.5.1 A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada, para no prazo de 5 (cinco)
minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º. lugar
no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.
9.2.5.2 Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito
de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.
9.2.5.3 Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer o seu direito de preferência, na forma
do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas
estiverem no limite estabelecido no item 9.2.2 na ordem de classificação, para o exercício do
direito de preferência.
9.2.5.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem
nesse limite, o Pregoeiro realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que poderá
apresentar novo lance.
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9.2.5.5 Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência,
prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa de lances
9.3 – Lances Verbais
9.3.1. Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais.
9.3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
9.3.3 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
9.3.4 Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, após
aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor
valor global.
9.4 – Julgamento
9.4.1 O critério de julgamento será o de MENOR VALOR GLOBAL.
9.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
9.4.2.1 Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor valor global e o valor estimado da contratação.
9.4.2.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
9.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor valor global, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias.
9.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, sendolhe adjudicados o objeto proposto.
9.4.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação, e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital.
9.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja
obtido melhor preço.
9.5 Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe
de Apoio e pelos licitantes.
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9.6 Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro
devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”.
9.7 O licitante declarado vencedor terá o prazo de 15 (quinze) dias a contar da ata de sessão de
julgamento de propostas para entregar todos os produtos adquiridos por intermédio desta licitação
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93.
X – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão
Permanente de Licitação.
10.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato da sessão de julgamento
de proposta do Pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias,
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso.
10.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 3 (três) dias.
10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e
comunicado a todos os licitantes via telefone ou correio eletrônico.
XI – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor,
competindo à autoridade superior 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.
XII – DA ASSINATURA E PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
12.1. O contrato administrativo resultante desta licitação será assinado após a sua conclusão,
mediante convocação da empresa vencedora pela Presidência.
12.2. É condição de validade e eficácia do instrumento contratual a sua publicação, em extrato, no
Diário Oficial do Município ou, na inexistência deste, conforme o disposto no art. 96 da Lei
Orgânica Municipal, sendo seus efeitos retroagidos à data da respectiva assinatura.
12.3 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar o contrato.
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12.4 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato.
12.5 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato dentro do prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação.
12.6. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento
equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso
do prazo para tal e devidamente fundamentada.
12.7 Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha
solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pela Administração
Pública Municipal, poderão ser convocados os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
classificada, podendo optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, § 2o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alterações posteriores.
12.8 A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto licitado em até 25% (vinte e cinco por
cento) de seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65,
I e § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, podendo sob seu critério observar o disposto no art. 57,
inciso IV do mesmo diploma legal.
XIII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da execução do contrato oriundo desta licitação serão cobertas
pela seguinte dotação, prevista no detalhamento orçamentário da Câmara Municipal para o
exercício financeiro de 2020: funcional programática 01.031.01.07.6.029, categoria econômica:
44.90.52; ficha: 52 (perm. CEAC); funcional programática 01.031.0106.6.027; categoria
econômica: 44.90.52, ficha: 40 (perm. Câmara) e funcional programática 01.031.0106.6.027;
categoria econômica: 33.90.30, ficha: 31 (consumo).
XIV – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1. Será competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto desta licitação, a
Gerência Administrativa, observadas os arts. 67 a 70 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas
alterações.
14.2 A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento da fiscalização na
execução do contrato, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas
necessárias.
14.3 A Câmara Municipal de Machado/MG reserva-se o direito de não receber os produtos em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o
disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.
14.4. As decisões, comunicações, ordens ou solicitações deverão se reverter, obrigatoriamente da
forma escrita e obedecer às normas emanadas pela Câmara.
14.5. Os produtos adquiridos deverão ser entregues no endereço da Câmara Municipal de
Machado em até 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato administrativo.
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XV - PAGAMENTO
15.1. Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação, serão efetuados
após a entrega e conferência de todos os itens adquiridos, pela Assessoria Contábil da Câmara
Municipal de Machado, após o envio do documento fiscal correspondente, mediante apresentação
dos documentos fiscais devidos, em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da
respectiva nota fiscal.
15.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
15.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
15.4 Além do cumprimento das obrigações supracitadas, a realização do pagamento ficará
condicionada:
15.4.1 Apresentação de atestado expedido pela Diretoria Geral que comprove a efetiva e
satisfatória prestação dos serviços objeto do presente edital.
15.4.2 Apresentação dos comprovantes de regularidade relativos à Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço atualizados.
XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 O adjudicatário que, convocado dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
segundo resultar apurado em processo regular pela autoridade competente, ficará impedido de
licitar e de contratar com o Legislativo de Machado-MG e será descredenciado no sistema de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei do Pregão
(10.520/2002) pelo prazo de 02 (dois) anos, além de sujeitar-se às multas previstas neste edital e
no termo de contrato, bem como às demais cominações legais.
16.2. Assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, serão aplicadas ao contratado, total
ou parcialmente inadimplente, as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93,
a saber:
a) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Legislativo de Machado, MG, por prazo não superior a dois anos.
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a
inexecução associarem-se à prática de ilícito penal.
16.3 A penalidade estabelecida na letra “b” do item 2 poderá ser cumulada com qualquer das
demais.
16.4 O valor de multa aplicada será descontado de eventuais créditos que tenha o contratado em
face do contratante, sem embargo deste rescindir o contrato e/ou cobrá-lo judicialmente.
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XVII – DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações às propostas, depois
de apresentadas, facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo.
17.2 A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos proponentes,
das condições deste Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
17.3. O Presidente da Câmara Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente
licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou mediante a
provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666, de 1993, não cabendo às
licitantes direito à indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital. A Adjudicatária poderá, entretanto, ser indenizada
pelos serviços que houver prestado até a data em que a anulação for declarada, contanto que não
lhe seja imputável a irregularidade.
17.4 O resultado desta licitação será informado diretamente às empresas licitantes, ou ainda aos
seus representantes ou prepostos presentes à sessão de abertura dos envelopes. A comunicação
direta às empresas poderá ser feita via fac-símile ou e-mail. Poderá, também, ser feita a
publicação do resultado final da licitação no Diário Oficial do Município ou, na inexistência deste,
conforme o disposto no art. 96 da Lei Orgânica Municipal.
17.5. A Câmara Municipal providenciará a publicação do instrumento contratual, em resumo,
resultante desta licitação, no Diário Oficial do Município, ou, na inexistência deste, conforme o
disposto no art. 96 da Lei Orgânica Municipal, no prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei
nº 8.666, de 1993.
17.6 A empresa adjudicatária fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou
supressões ao objeto deste Edital, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato
respectivo.
17.7 A Câmara Municipal reserva-se ao direito de, independentemente de qualquer aviso ou
notificação, convocar as demais licitantes, na ordem de classificação, se a primeira se recusar a
cumprir o objeto deste, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o presente Edital,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.8 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Câmara de
Municipal de Machado MG revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público,
derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento
dos participantes da licitação.
17.9 A Câmara Municipal de Machado poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.
17.10. Para atender a seus interesses, a Câmara Municipal de Machado reserva-se o direito de
alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos
os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
17.11. Este edital acha-se publicado no sítio <http://www.camaramachado.mg.gov.br>, no Diário
Oficial do Poder Legislativo Municipal, podendo ser retirado diretamente na Secretaria da Câmara
de Machado-MG, situada à Rua Coronel Jacinto, nº 184 – Centro, no horário compreendido das
09:00 às 18:00 horas de segunda-feira a quinta-feira e nas sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas.
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17.12. Os casos omissos e as dúvidas relacionadas a este edital — expostos por escrito — serão
resolvidos pela Gerencia Administrativa, no horário compreendido das 09:00 às 18:00 horas de
segunda-feira a quinta-feira e nas sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, na sede da Câmara
Municipal de Machado-MG, até 3 (três) dias antes do pregão.
17.13 Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no sítio
<http://www.camaramachado.mg.gov.br>, no Diário Oficial do Poder Legislativo Municipal.
17.14. Fica eleito o foro da Comarca de Machado, Estado de Minas Gerais, para solucionar
quaisquer questões oriundas desta licitação.

Câmara Municipal de Machado (MG), 17 de fevereiro de 2020.

Aryovaldo Magalhães D’Andrea Júnior
Gerente Administrativo
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

I - OBJETO
A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e insumos de informática para
atendimento do Poder Legislativo machadense e todos seus projetos a serem implantados no ano
corrente para uso da Câmara Municipal e do Centro de Atendimento ao Cidadão – CEAC.
II- JUSTIFICATIVA
Efetuar a troca de equipamentos que apresentaram defeitos, repor estoques de bens de consumo
relacionados ao setor de informática, aquisição de novos equipamentos considerando caso fortuito
ocorrido no prédio do Centro de Atendimento ao Cidadão, onde, por conta de aumento na tensão
da rede elétrica sem comunicação prévia, foram danificados os materiais de informática. Justificase ainda para dar suporte às atividades que serão implantadas no CEAC durante o ano corrente.
III – LOCAL DA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS
Sede da CÂMARA MUNICIPAL MACHADO- MG, localizado à Rua Coronel Jacinto, nº 184 –
Centro de Machado/MG.
IV - GERENCIAMENTO DO CERTAME E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS
4.1 Administração da CÂMARA MUNICIPAL MACHADO- MG
V - METAS
5.1. Atualizar equipamentos de informática da Câmara Municipal de Machado;
5.2. Adquirir bens de consumos capazes de suportar todas as atividades do ano corrente;
5.3. Manter a efetividade e qualidade das informações e prestação de serviços desta edilidade;
5.4. Proporcionar a iniciação de novas atividades em prol da coletividade junto a Câmara
Municipal de Machado e o CEAC.

Câmara Municipal de Machado (MG), 17 de fevereiro de 2020.

Aryovaldo Magalhães D’Andrea Júnior
Gerente Administrativo
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 01/2020

DECLARAÇÃO

A empresa _______________________, por seu representante legal, credencia o (a) Sr.(a)
______________________________,

portador

do

Documento

de

Identidade

n.º

___________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, para participar de todos os
atos relativos ao processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas
de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos,
assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos
necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso.

___________________________________
Local e data

______________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 01/2020

DECLARAÇÃO

A

empresa

__________________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº

_________________, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante legal,
o(a)

Sr(a)

__________________________,

portador

(a)

de

cédula

de

Identidade

nº

_____________________ e CPF nº ______________________, declara, para fins do disposto no
art. 7º, inc. XXIII, da Constituição Federal Brasileira, bem como do inc. V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.*

___________________________
Local e data

_________________________________
Assinatura do Representante Legal

* Em caso da ressalva, incluir a respectiva informação.
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ANEXO IV
CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 01/2020

DECLARAÇÃO

A

empresa

_________________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº

______________________, com sede no município de ___________________, por intermédio
de seu representante legal, o(a) Sr(a)________________________, portador da Carteira de
Identidade nº _______________ e inscrito no CPF sob o nº. ______________________,
DECLARA que cumpre plenamente todos os requisitos exigidos na habilitação do Pregão
presencial nº.004/2018, inexistido, fato superveniente.
Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente.

___________________________________
Local e data

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 01/2020

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº.
__________________________,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

Sr.(a)

________________________________________, portador do Documento de Identidade nº.
___________________, inscrito no CPF sob o nº. __________________ DECLARA, sob as
penas

da

Lei,

que

cumpre

os

requisitos

legais

para

qualificação

como

____________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

(

)

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização,
estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

_________________________ , _________ de _______________ de 2020.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO VI
MODELO PADRONIZADO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 01/2020
DADOS DA EMPRESA

Razão Social:
CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Telefone/Fax:
E-Mail:

Contato com:

Validade da Proposta (mínimo 60 dias):
Assinatura do Representante Legal:
Data:
RELAÇÃO DE PRODUTOS, QUANTITATIVOS E VALORES

Item

Produto

Unidade

Quantidade

1

Microcomputador com gabinete atx,
Processador Modelo Core ou superior;.
Velocidade do Clock: 3.6 GHz (mínimo).. 6
MB de cache Tecnologia DDR-4.. Memória
: 4GB DDR4. Garantia mínima do
fornecedor: 12 meses. Placa mãe SIM. 2 x
slots de memória DDR4 com suporte até
32GB
• Suporta módulos de 2666 / 2400 /
2133MHz
• Arquitetura Dual Channel
• Suporta memória ECC DIMM 1Rx8/2Rx8
(operando em modo não-ECC)
• Suporta memória não-ECC DIMM
1Rx8/2Rx8/1Rx16
• Suporta Intel® Extreme Memory Profile
(XMP)
Gráficos integrados:
• 1 x HDMI
• 1 x D-Sub SSD de 240 GB com conexão
SATA; Drives: DVD-RW; Rede
10/100/1000 Mbps Fast Ethernet; Vídeo de
2 GB PCI Express ; áudio estéreo.
Conexões USB 2.0, 3.0, placa Wireless
com adaptador USB, Manual com CD de

Unidade

10

Valor
Unitário
R$

Valor Total
R$
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2

3

4
5
6

7

8

9

drivers para S.O Windows 10 Pro;
Acompanha Kit com teclado e mouse USB.
Referencia de modelo processador: Core
I3 9100F...
1 ano de garantia
Monitor LCD com tela de 19.5”pol.
,Resolução Máxima1600 x 900 @ 60 Hz
(HD), Pixel Pitch
0,262 mm, Ângulo de Visão90º / 50º,
VoltagemBivolt, Cabo de força, cabo RGB,
manual (CD), certificado de garantia, base
e monitor, Garantia do Fornecedor de 12
meses.
Impressora - Tipo:Jato de Tinta; Linha
Ecotank
Funções: Impressora, copiadora e
digitalizadora
Garantia do Fornecedor: 1 Ano
Capacidade de Entrada de Papel: 50
folhas
Capacidade de Saída de Papel: 30 folhas
Consumo de Energia11W em
funcionamento, 2,3W em repouso
Requisitos de sistema compatível com
Windows /7/8/10
01 Kit refil tinta compatível (1 ciano, 1
magenta, 1 preto e 1 amarelo);
01 Cabo de alimentação
01 CD de instalação e Softwares
01 Guia de instalação rápida
01 Manual do Usuário
01 Cabo USB Incluso
Referência do Modelo Epson L 3150
Kit refil tinta compatível com Epson
Ecotank L3150 (1 ciano, 1 magenta, 1
preto e 1 amarelo);
fontes de alimentação (Modelo AtxSata 24
Pinos Auxiliar +04)
Cooler para processador (modelo LGA 775
– Parafusado).
Pen Drive Original do fabricante, conexão
USB 2.0/3.0...; capacidade de
armazenamento: 16GB; Embalagem
lacrada.
Conector com terminal RJ 45 para cabo de
rede
Mouse óptico 800dpi, confeccionado em
plástico. Tecnologia: óptica de alta
definição. Botões: 3, sendo 1 no topo, 1
com roller central e 1 lateral. Funções
adicionais: design ergonômico, rolagem de
3 vias, função lente de aumento, 3 botões
personalizáveis. Conector: USB; Cor
externa: PRETO.

Unidade

05

Unidade

01

Unidade

02

Unidade

13

Unidade

02

Unidade

04

Unidade

20

Unidade

06
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10

11

Teclado para microcomputador. Padrão do
idioma: ABNT2 (em Português) com tecla
“ç”. Teclas de atalho para Internet, E-mail,
Home, e Media Player. Controles de
mídia: tocar/pausar, próxima faixa, faixa
anterior, parar, controle de volume e mudo;
Zoom: aumentar e diminuir; Tecla “F” para
funcionalidade aprimorada; Tecla Windows
Flip 3D; Calculadora; 5 teclas de favoritos
personalizáveis. Características: design
ultrafino; Conector: USB. Cor: PRETO ou
PRATA .
Fone de ouvido almofadado; Conector: 2 x
P2 3,5 mm estéreo Controle volume: Sim
(Cabo) Cor: Preto Impedância: 32 Ohms
Potência: 25 mW Sensibilidade: -55dB ±
2dB Resposta Frequência: 20 - 20.000 Hz
Comprimento:2,2Mts ;
Embalagem lacrada.

Unidade

06

Unidade

01

Valor Global da Proposta: R$ ____________________________________________________

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

________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 01/2020
Termo de Contrato que entre si celebram a
Câmara Municipal de Machado (MG) e a
empresa ...................., tendo por objeto o
fornecimento de combustível (gasolina comum).

Aos ... (....) dias do mês de .......... de 2020, a CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, pessoa
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 25.658.097/0001-55, com endereço à Rua Coronel Jacinto, nº
184, centro, Machado (MG), CEP.: 37.750-000, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr.
Ilton Lino Filho, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ........................., inscrita no
CNPJ sob o nº ..........................., com sede situada na ......................................................., na
cidade
de
Machado, Estado de Minas Gerais, CEP 37.750-000, neste ato representada pelo(a) Sr(a).
..................................., RG nº ......................, SSP-......, e CPF nº ........................., resolvem firmar
o presente Contrato decorrente do Processo Administrativo nº ..../2020, Processo Licitatório Modalidade Pregão - nº ...... /2020, o qual será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas posteriores alterações, além das cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de itens de informática (material de consumo
e permanente), conforme o Anexo Único deste contrato, o qual contém as especificações,
quantitativos máximos e preços unitários e globais, para o atendimento às necessidades da
Câmara Municipal de Machado durante o exercício financeiro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA DE FORNECIMENTO
2.1. O objeto é a aquisição de equipamentos e insumos de informática para atendimento do Poder
Legislativo machadense e todos seus projetos a serem implantados no ano corrente.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO
3.1. Dá-se a este contrato o valor global de R$ ..... (...), fixo e irreajustável, referente ao valor
global correspondente aos serviços previstos no Anexo Único.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O faturamento dos itens adquiridos deverá ser efetuado quando da entrega de todos os
produtos, devendo a Nota Fiscal / Fatura correspondente ser apresentada à CONTRATANTE.
4.2. Recebida a Nota Fiscal / Fatura pela CONTRATANTE, após as conferências dos itens e sua
respectiva quantidade o pagamento será realizado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e correrá à
conta da dotação orçamentária especificada neste contrato.
4.3. A critério da Administração, poderão ser descontados dos pagamentos devidos os valores
para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da
CONTRATADA.
4.4. O valor deste contrato poderá ser aumentado ou reduzido, de acordo com o §1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
4.5. O pagamento somente será realizado no prazo estabelecido no item 4.2 desta cláusula:
24

Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro. Machado (MG). CEP: 37.750-000. Telefax: (35) 3295-1386. Disque Câmara: 0800 283 2501

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Estado de Minas Gerais
a) se mantidas todas as condições de habilitação exigidas no processo de licitação; e
b) desde que não haja nenhuma pendência relativa à execução deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO
5.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses para fins de garantia por todos os produtos
adquiridos.
§1º O contrato será extinto pela consumação total do objeto, ou pelo decurso do prazo de sua
vigência.
§2º A CONTRATANTE não está obrigada a adquirir quantitativo total do produto previsto na
Cláusula Primeira, realizando os pagamentos de acordo com o fornecimento efetivamente
realizado.
CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes da execução do contrato oriundo desta licitação serão cobertas pela
seguinte dotação, prevista no detalhamento orçamentário da Câmara Municipal para o exercício
financeiro de 2020: funcional programática 01.031.01.07.6.029, categoria econômica: 44.90.52;
ficha: 52 (perm. CEAC); funcional programática 01.031.0106.6.027; categoria econômica:
44.90.52, ficha: 40 (perm. Câmara) e funcional programática 01.031.0106.6.027; categoria
econômica: 33.90.30, ficha: 31 (consumo).
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A CONTRATADA deverá entregar os produtos adquiridos em até 15 (quinze) dias corridos
contados da assinatura deste instrumento e direcionar a contratante apenas produtos genuínos
com todas as garantias de fábrica e observando a risca as especificações constantes no edital e
no anexo único deste instrumento;
7.2. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação
dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente;
7.3. Credenciar junto à Câmara Municipal um preposto para prestar esclarecimentos e
reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;
7.4. Responsabilizar-se-á por todas as providências e encargos trabalhistas, bem como as
obrigações estabelecidas na legislação de acidente de trabalho, e as despesas decorrentes do
fornecimento de produtos de informática, tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos
e contribuições, indenizações e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei;
7.5. Responsabilizar-se-á por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a
ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
7.6. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos
pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, bem
como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho, devendo apresentar
comprovante de entrega de EPI a CONTRATANTE;
7.7. Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por
lei;
7.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
7.9. Dar garantia de 01 (um) ano de todos os produtos fornecidos para a Contratante.
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CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para a prestação
dos serviços;
8.2. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de
1993, através de servidor designado para a função;
8.3. Realizar o pagamento em conformidade com o contrato;
8.4. Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na
prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.
CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES
9.1. Pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, multa de 30%
(trinta por cento) sobre o valor da obrigação.
9.2. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no contrato, sem a devida justificativa
aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, a CONTRATADA fica
sujeita, a critério da Administração, às seguintes penalidades:
9.2.1. Pela recusa em efetuar abastecimentos, quando solicitados, multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da obrigação, aplicada em dobro no caso de reincidência;
9.2.2. Pela inexecução total ou parcial deste termo de ajuste, multa de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor da obrigação;
9.2.3. Pela recusa em substituir combustível fora dos padrões regulamentares, multa de 20%
(vinte por cento), calculada sobre o valor da obrigação contratual;
9.2.4. Pelo abastecimento, ainda que tentado, dos veículos da frota da CONTRATANTE
utilizando-se de combustível adulterado, aplicar-se-ão as sanções administrativas e penais
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além de multa compensatória
proporcional ao dano causado.
9.3. O valor da multa será descontado do valor do pagamento a ser realizado no mês
subsequente à ocorrência; ou será cobrado em processo administrativo e/ou judicial, no caso de
descumprimento contratual previsto nesta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
10.1. O processo de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona será iniciado a partir da
notificação da CONTRATENTE, que informará à CONTRATADA o motivo do descumprimento e a
sanção a ser aplicada.
10.2. Recebida a notificação, a CONTRATADA terá o prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis
para apresentação de defesa e/ou justificativa da causa do descumprimento contratual.
10.3. A CONTRATANTE, ao receber a defesa e/ou justificativa, avaliará o documento, dando
parecer pela sua aceitação ou rejeição.
10.4. No caso de não apresentação de defesa e/ou justificativa, ou no caso de rejeição da
apresentada, será automaticamente realizado o desconto do valor da sanção de multa aplicável
ao caso sobre o montante da parcela vincenda ou sobre o valor total da obrigação, conforme
estabelecido na Cláusula Nona precedente.
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10.5. Todas as comunicações referentes a eventos de descumprimento contratual serão reunidas
em Relatório de Execução Contratual, que será encaminhado durante ou ao final da execução
contratual à Presidência do Legislativo, que poderá, conforme o caso, determinar a abertura de
processo administrativo para aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei
nº 8.666, de 1993.
10.6. Ficará a cargo do setor responsável pela gestão e fiscalização da execução contratual a
contagem dos prazos, bem como a responsabilidade pelas notificações administrativas cabíveis;
será, no entanto, promovida à Assessoria Jurídica do Legislativo quaisquer irregularidades que
não tenham sido resolvidas nos prazos previstos no presente contrato.
10.7. Em todas as hipóteses de possibilidades de aplicação de sanções, assegura-se à
CONTRATADA os direitos do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO
11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. A rescisão deste contrato pode ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do art. 78 da lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que
haja conveniência para a CONTRATANTE; ou
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
11.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
11.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
12.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou de transferência.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ATUALIZAÇÃO DO PREÇO
13.1 Ocorrendo desequilíbrio no mercado econômico, os preços poderão ser atualizados
comprovadamente através de planilha, observando o disposto do incido II do art. 40 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com o inciso III do art. 55 e inciso II,
alínea “d” do art. 65 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO
14.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato, no Diário
Oficial, no prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO
15.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento contratual, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da
cidade de Machado (MG), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Machado (MG), .... de ........................... de 2020.

_________________________________
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

___________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: ______________________ Nome: ______________________
C.P.F.: ______________________ C.P.F.: ______________________
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ANEXO ÚNICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

Item

1

2

3

Produto
Microcomputador com gabinete atx,
Processador Modelo Core ou superior;.
Velocidade do Clock: 3.6 GHz (mínimo).. 6
MB de cache Tecnologia DDR-4.. Memória
: 4GB DDR4. Garantia mínima do
fornecedor: 12 meses. Placa mãe SIM. 2 x
slots de memória DDR4 com suporte até
32GB
• Suporta módulos de 2666 / 2400 /
2133MHz
• Arquitetura Dual Channel
• Suporta memória ECC DIMM 1Rx8/2Rx8
(operando em modo não-ECC)
• Suporta memória não-ECC DIMM
1Rx8/2Rx8/1Rx16
• Suporta Intel® Extreme Memory Profile
(XMP)
Gráficos integrados:
• 1 x HDMI
• 1 x D-Sub SSD de 240 GB com conexão
SATA; Drives: DVD-RW; Rede
10/100/1000 Mbps Fast Ethernet; Vídeo de
2 GB PCI Express ; áudio estéreo.
Conexões USB 2.0, 3.0, placa Wireless
com adaptador USB, Manual com CD de
drivers para S.O Windows 10 Pro;
Acompanha Kit com teclado e mouse USB.
Referencia de modelo processador: Core
I3 9100F...
1 ano de garantia
Monitor LCD com tela de 19.5”pol.
,Resolução Máxima1600 x 900 @ 60 Hz
(HD), Pixel Pitch
0,262 mm, Ângulo de Visão90º / 50º,
VoltagemBivolt, Cabo de força, cabo RGB,
manual (CD), certificado de garantia, base
e monitor, Garantia do Fornecedor de 12
meses.
Impressora - Tipo:Jato de Tinta; Linha
Ecotank
Funções: Impressora, copiadora e
digitalizadora
Garantia do Fornecedor: 1 Ano
Capacidade de Entrada de Papel: 50
folhas
Capacidade de Saída de Papel: 30 folhas
Consumo de Energia11W em
funcionamento, 2,3W em repouso
Requisitos de sistema compatível com
Windows /7/8/10
01 Kit refil tinta compatível (1 ciano, 1
magenta, 1 preto e 1 amarelo);

/2020

Unidade

Quantidade

Unidade

10

Unidade

05

Unidade

01

Valor
Unitário
R$

Valor Total
R$
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4
5
6

7

8

9

10

11

01 Cabo de alimentação
01 CD de instalação e Softwares
01 Guia de instalação rápida
01 Manual do Usuário
01 Cabo USB Incluso
Referência do Modelo Epson L 3150
Kit refil tinta compatível com Epson
Ecotank L3150 (1 ciano, 1 magenta, 1
preto e 1 amarelo);
fontes de alimentação (Modelo AtxSata 24
Pinos Auxiliar +04)
Cooler para processador (modelo LGA 775
– Parafusado).
Pen Drive Original do fabricante, conexão
USB 2.0/3.0...; capacidade de
armazenamento: 16GB; Embalagem
lacrada.
Conector com terminal RJ 45 para cabo de
rede
Mouse óptico 800dpi, confeccionado em
plástico. Tecnologia: óptica de alta
definição. Botões: 3, sendo 1 no topo, 1
com roller central e 1 lateral. Funções
adicionais: design ergonômico, rolagem de
3 vias, função lente de aumento, 3 botões
personalizáveis. Conector: USB; Cor
externa: PRETO.
Teclado para microcomputador. Padrão do
idioma: ABNT2 (em Português) com tecla
“ç”. Teclas de atalho para Internet, E-mail,
Home, e Media Player. Controles de
mídia: tocar/pausar, próxima faixa, faixa
anterior, parar, controle de volume e mudo;
Zoom: aumentar e diminuir; Tecla “F” para
funcionalidade aprimorada; Tecla Windows
Flip 3D; Calculadora; 5 teclas de favoritos
personalizáveis. Características: design
ultrafino; Conector: USB. Cor: PRETO ou
PRATA .
Fone de ouvido almofadado; Conector: 2 x
P2 3,5 mm estéreo Controle volume: Sim
(Cabo) Cor: Preto Impedância: 32 Ohms
Potência: 25 mW Sensibilidade: -55dB ±
2dB Resposta Frequência: 20 - 20.000 Hz
Comprimento:2,2Mts ;
Embalagem lacrada.

Unidade

02

Unidade

13

Unidade

02

Unidade

04

Unidade

20

Unidade

06

Unidade

06

Unidade

01

Valor Global da Proposta: R$ ____________________________________________________

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

_________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Contratante
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_______________________________
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: ______________________ Nome: ______________________
C.P.F.: ______________________ C.P.F.: ______________________
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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL Nº 03/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 10/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - MENOR VALOR GLOBAL Nº 01/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, Estado de Minas Gerais, com sede na
Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000, retifica o
Edital do Processo Administrativo nº 10/2020, Modalidade Pregão Presencial - Menor Valor
Global – Nº 01/2020, conforme as seguintes alterações:
I – O item XIII do Edital nº 03/2020, passa a vigorar nos seguintes termos:
XIII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes da execução do contrato oriundo desta licitação serão cobertas
pela seguinte dotação, prevista no detalhamento orçamentário da Câmara Municipal para o
exercício financeiro de 2020: funcional programática 01.031.01.07.6.029, categoria econômica:
44.90.52; ficha: 52 (perm. CEAC); funcional programática 01.031.0106.6.027; categoria
econômica: 44.90.52, ficha: 40 (perm. Câmara) e funcional programática 01.031.0106.6.027;
categoria econômica: 33.90.30, ficha: 31 (consumo).

13.2. Para fins de publicidade e tendo em vista cotações de mercado, estima-se o valor de R$
36.832,01 (trinta e seis mil oitocentos e trinta e dois reais e um centavo) para a presente
contratação.

Câmara Municipal de Machado, 18 de fevereiro de 2020

Aryovaldo Magalhães D’Andrea Junior
Gerente Administrativo
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2º TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL Nº 03/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 10/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - MENOR VALOR GLOBAL Nº 01/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, Estado de Minas Gerais, com sede na
Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000, retifica o
Edital do Processo Administrativo nº 10/2020, Modalidade Pregão Presencial - Menor Valor
Global – Nº 01/2020, conforme as seguintes alterações:
I – O subitem 8.3.2., do item VIII, “DA HABILITAÇÃO”, do Edital nº 03/2020, passa a vigorar
nos seguintes termos:
VIII – DA HABILITAÇÃO
8.3.2. Será considerada apta financeiramente a empresa que atingir os índices mínimos = 1,0,
referente aos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Seca (LS), Liquidez Corrente (LC), Índice
de Composição de Capitais. Quando à Solvência Geral (SG) deverá ser maior que 1,0. A licitante
que apresentar o índice inferior ao parâmetro mínimo exigido, para Composição de Capitais
deverá comprovar o capital social constante do último Balanço Patrimonial exigível em lei,
correspondente à pelo menos 10% (dez por cento) do valor total da contratação.

Câmara Municipal de Machado, 28 de fevereiro de 2020

Aryovaldo Magalhães D’Andrea Junior
Gerente Administrativo
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2º TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL Nº 03/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 10/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - MENOR VALOR GLOBAL Nº 01/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, Estado de Minas Gerais, com sede na
Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000, retifica o
Edital do Processo Administrativo nº 10/2020, Modalidade Pregão Presencial - Menor Valor
Global – Nº 01/2020, conforme as seguintes alterações:
I – O subitem 8.3.2., do item VIII, “DA HABILITAÇÃO”, do Edital nº 03/2020, passa a vigorar
nos seguintes termos:
VIII – DA HABILITAÇÃO
8.3.2. Será considerada apta financeiramente a empresa que atingir os índices mínimos = 1,0,
referente aos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Seca (LS), Liquidez Corrente (LC), Índice
de Composição de Capitais. Quando à Solvência Geral (SG) deverá ser maior que 1,0. A licitante
que apresentar o índice inferior ao parâmetro mínimo exigido, para Composição de Capitais
deverá comprovar o capital social constante do último Balanço Patrimonial exigível em lei,
correspondente à pelo menos 10% (dez por cento) do valor total da contratação.

Câmara Municipal de Machado, 02 de março de 2020

Aryovaldo Magalhães D’Andrea Junior
Gerente Administrativo
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EDITAL Nº. 04/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - MENOR VALOR
GLOBAL – Nº 03/2020
I – PREÂMBULO
A Câmara Municipal de Machado, Estado de Minas Gerais, com sede à Rua Coronel Jacinto, nº
184, centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000, torna pública, para conhecimento dos
interessados, a realização de processo licitatório na MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, tipo
menor preço global, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, e Decreto Municipal n.º
2.109, de 16/06/2003, subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, e alterações
posteriores, Lei Municipal nº. 2.105/2008 e demais condições fixadas neste instrumento
convocatório, tendo por objeto a prestação de serviços de transmissão em rádio de reuniões
ordinárias, entrevistas , spots e inserções do Poder Legislativo machadense no exercício
financeiro de 2020, conforme as condições e especificações técnicas constantes no ANEXO I
(Termo de Referência).
A sessão pública para o credenciamento e participação da Licitação-Modalidade Pregão
Presencial, tipo menor preço global, será realizada no seguinte local, data e horário:
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, localizada à Rua Coronel Jacinto, nº 184,
centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000.
DATA: 03.03.2020
HORÁRIO: Credenciamento até às 10:00h do dia 03.03.2020
Abertura do Pregão às 11:00h do dia 03.03.2020
Integram o presente edital os seguintes anexos:
ANEXO I

Termo de Referência

ANEXO II

Modelo de Carta de Credenciamento

ANEXO III
ANEXO IV

Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal Brasileira.
Modelo de Declaração de cumprimento de habilitação para o
credenciamento

ANEXO V

Declaração de ME ou EPP

ANEXO VI

Modelo Padronizado da Proposta

ANEXO VII

Minuta do Contrato

II – DO OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de serviços de transmissão em rádio de
reuniões ordinárias, entrevistas, spots e inserções do Poder Legislativo.
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III– DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
3.1 Este edital será publicado no sitio <http://www.camaramachado.mg.gov.br> , no mural de
avisos da Câmara Municipal, podendo ser retirado diretamente na Secretaria da Câmara
Municipal de Machado-MG, situada à Rua Coro nel Jacinto, 184– Centro, no horário
compreendido das 09:00 às 18:00 horas de segunda-feira a quinta-feira e nas sexta-feira das
09:00 às 16:00 horas.
3.2. Os casos omissos e as dúvidas relacionadas a este edital — expostos por escrito — serão
resolvidos pela Gerência Administrativa, no horário de atendimento da sede da Câmara Municipal
de Machado-MG, até 3 (três) dias antes da realização do Pregão.
3.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a licitante
que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder à abertura dos envelopes, apontando
falhas ou irregularidades que eventualmente o tenham viciado, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
3.4 Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no processo no sitio
<http://www.camaramachado.mg.gov.br> e no Jornal oficial do município.
3.5. Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail:
gerenteadm@camaramachado.mg.gov.br ou via telefone: (35) 3295-1386.
IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas especializadas no ramo que
satisfaçam às condições previstas neste Edital e em seus Anexos, e que estejam com seus
representantes efetivamente credenciados.
4.2. Não poderão participar da presente licitação:
a) empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da Administração Pública
Direta ou Indireta, em qualquer esfera de governo;
b) empresas reunidas em consórcio;
c) empresas sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial;
d) empresas cujos titulares, responsáveis, sócios, técnicos em geral sejam servidores da Câmara
Municipal de Machado, ou tiverem parentesco com servidores da Câmara do Município de
Machado.
4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que,
pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.
4.4. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pelo licitante, sob pena de
responsabilidade administrativa e penal, na forma da legislação vigente.
4.5. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão
consideradas para reclamações futuras, e nem serão aceitas como forma a desobrigar a
execução plena do objeto.
V – CREDENCIAMENTO
5.1. Horário de credenciamento: até às 10:00h do dia 03.03.2020
5.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Cópia do respectivo Ato Constitutivo da empresa, Estatuto Social ou Contrato Social;
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b) documento que credencie a participar do certame - procuração por instrumento público ou
particular, através da qual sejam atribuídos poderes específicos para apresentar proposta,
formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, na
qualidade de representante do licitante, podendo ser conforme ANEXO II.
c) carteira de identidade ou documento legal equivalente da pessoa credenciada pela empresa;
d) sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de identidade ou
documento legal equivalente com foto e cópia do respectivo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato
Social atualizado;
5.4 Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação; a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002,
poderá obedecer ao modelo do ANEXO IV.
5.4.1. Os documentos indicados nos ANEXOS II e IV deverão ser apresentados na abertura da
sessão do pregão, e deverá ser apresentada fora dos envelopes proposta e documentação,
sob pena de descredenciamento.
5.5 O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro e Equipe de
apoio implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade
legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial.
5.6 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno porte (EPP), art. 3º. da Lei Complementar nº. 123/2006, e que não estiver
sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei citada, deverá declarar no
Credenciamento, através de declaração conforme o modelo do ANEXO V.
VI – DOS ENVELOPES
6.1. Os envelopes contendo a “Proposta Comercial” e “Documentação para Habilitação” deverão
ser endereçados ao Pregoeiro da Câmara Municipal de Machado, devidamente fechados por cola
ou lacre.
6.2. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes identificações externas:
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
PREGÃO Nº.: 03/2020
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:__________________________
ENVELOPE Nº. 02- HABILITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
PREGÃO Nº.: 03/2020
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:___________________________
6.3. Serão rejeitados pelo Pregoeiro os envelopes:
a) enviados abertos ou com fechamento de fácil violação;
b) transparentes, ou que permitam visualização de seu conteúdo interno;
VII – DA PROPOSTA COMERCIAL
7.1. A proposta comercial deverá ser elaborada de forma a atender, obrigatoriamente e sob pena
de desclassificação, os seguintes requisitos:
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a) ser apresentada em 01 (uma) via, em idioma e moeda nacionais, de acordo com o “Modelo
Padronizado de Proposta Comercial” elaborado pela Câmara Municipal (Anexo VII), em papel
timbrado da empresa ou identificada com os dados e carimbo padronizado do CNPJ da empresa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas.
b) A descrição do objeto, contendo o valor global proposto, que deve ser expresso em algarismos
e por extenso;
c) o valor unitário e total de cada item deverão ser apresentados com apenas 02 (duas) casas
decimais na classe dos centavos de real, não sendo aceitas propostas com quantitativos inferiores
aos solicitados, sob pena de se realizar diligência junto ao licitante para cumprimento das
exigências, sob pena de desclassificação da proposta, e o valor global, ao final da proposta,
deverá observar também duas casas decimais e estar com respectivo montante transcrito por
extenso.
d) A proposta e os lances apresentados pelo licitante deverão referir-se à integralidade do objeto,
não se admitindo propostas para fornecimento parcial, contendo uma única cotação, preço à vista
por item, unitário e total.
e) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa, admitindo-se o emprego de idioma
estrangeiro para expressões técnicas de uso corrente em informática, desde que não cause
interpretação errônea nos termos das propostas.
f) as folhas deverão ser rubricadas e a última deverá conter data e assinatura do representante
legal da empresa licitante, com sua identificação (nome e número da carteira de identidade ou
CPF);
i) as folhas poderão ser apresentadas grampeadas ou encadernadas, e deverá ter suas folhas
numeradas seqüencialmente;
j) deverá apresentar preços absolutamente líquidos, computados todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Edital;
k) a proposta deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um
resultado, sob pena de desclassificação;
7.2 O não atendimento, a contento, das exigências deste edital ensejará a desclassificação do
licitante e convocação do segundo classificado e assim sucessivamente;
7.3 A proposta deverá conter prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data da abertura das propostas;
7.3.1. Caso este prazo não esteja expressamente indicado na proposta comercial, o mesmo será
considerado como aceito para efeito de julgamento.
7.3.2. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para
a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.
7.3.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da validade
das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o
interesse do legislativo.

4

Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro. Machado (MG). CEP: 37.750-000. Telefax: (35) 3295-1386. Disque Câmara: 0800 283 2501

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Estado de Minas Gerais
7.3.4. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior,
dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.
7.4. Toda especificação estabelecida para o objeto licitado será tacitamente aceita pelo licitante,
no ato da entrega de sua proposta comercial.
7.5. O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no pregão presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.
7.6. O preço deverá ser proposto considerando-se a entrega de todos os produtos na sede da
Câmara Municipal de Machado, na cidade de Machado Estado de Minas Gerais, nele incluídos os
valores de quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, encargos previdenciários e trabalhistas,
tributos e outras despesas, além do lucro.
7.7. Ocorrendo discrepância entre os valores unitário e total, prevalecerá este último; havendo
divergência entre os algarismos e o valor por extenso, serão também considerados estes últimos.
7.8. Após a apresentação da proposta comercial não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
7.9. O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno porte (EPP), art. 3º. da Lei Complementar nº. 123/2006, e que não estiver
sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei citada, deverá declarar no
Credenciamento e através de declaração, sua condição de ME ou EPP.
7.9.1. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, cível, administrativa e
penalmente.
VIII – DA HABILITAÇÃO
8.1. O envelope de número 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, apresentado pela
empresa participante, deverá conter em seu interior, obrigatoriamente e sob pena de inabilitação
da licitante, os seguintes documentos:
a) cópia autenticada da cédula de identidade de ao menos um dos representantes legais da
empresa;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as alterações
contratuais ou estatutárias, tudo devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais; e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores;
d) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
e) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, comprovada através da Certidão
Conjunta Negativa (ou positiva com efeitos de negativa), de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, em vigência;
f) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, comprovada através da Certidão
Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais, em
vigência;
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g) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal da sede da licitante, comprovada
através da Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Relativos aos
Tributos Municipais, em vigência;
h) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), comprovada
através da certidão respectiva;
i) prova de regularidade perante a Seguridade Social, comprovada através da Certidão Negativa
(ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros, em vigência;
j) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias antes da data da sessão de
abertura dos envelopes;
k) Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Débitos Trabalhistas, expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho;
l) Apresentação das Declarações especificada no ANEXO III deste edital;
m) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais com data de
emissão inferior a 30 (trinta) dias contados da data da abertura dos envelopes.
n) Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas ao
dispositivo no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante
legal do licitante.

8.2. Qualificação Econômico-Financeira: A licitante deverá apresentar:
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
monetariamente, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS –
DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou outro
indicador que o venha substituir.
b) Se necessário a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado pelo
contador.
8.2.1. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do Último Balanço Patrimonial levantado,
conforme o caso.
8.2.2. OBSERVAÇÃO: Serão considerados aceitos como na forma de lei o Balanço Patrimonial
(Inclusive o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados:
a)
publicados em Diário Oficial; ou
b)
publicados em Jornal; ou
c)
por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante; ou
d)
por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura
e de Encerramento.
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8.2.3. Os documentos relativos ao subitem 8.2. deverão ser apresentados contendo assinatura do
representante legal da empresa licitante e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão de
Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua
publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional
de Contabilidade – CRC – são indispensáveis.
8.2.4. A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto licitado em até 25% (vinte e cinco por
cento) de seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65,
I e § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93.
8.3. Análise Contábil-financeira, com todas as informações ali contidas, que são
indispensáveis ao atendimento do item 4.1 deste Título.
8.3.1 A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Seca, Liquidez Corrente (LC), Solvência Geral (SG) e Índice de composição de capitais,
resultantes da Análise Contábil-financeira.
8.3.2. Será considerada apta financeiramente a empresa que atingir os índices mínimos = 1,0,
referente aos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Seca (LS), Liquidez Corrente (LC), Índice
de Composição de Capitais. Quando à Solvência Geral (SG) deverá ser maior que 1,0. A licitante
que apresentar o índice inferior ao parâmetro mínimo exigido, para Composição de Capitais
deverá comprovar o capital social constante do Balanço Patrimonial do exercício de 2012,
correspondente a pelos menos 10% (dez por cento) do valor total da contratação.
8.3.3 Prova de possuir Patrimônio Líquido, cujo valor seja igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação, comprovando em relação à data da apresentação da proposta
na forma da Lei, admitida a atualização para esta data, através de índices oficiais.
8.3.4. As empresas com menos de um exercício financeiro deverão apresentar balanço de
abertura ou último balanço patrimonial levantando, conforme o caso;
8.3.5 Serão considerados “na forma da lei” o balanço patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstrações contábeis assim apresentadas:
a) publicados no diário oficial; ou
b) publicados em jornal; ou
c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na junta comercial da sede ou domicílio do
licitante; ou
d) por cópia ou fotocópia do livro diário, devidamente autenticado na junta comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os termos de abertura e de
encerramento;
8.3.6 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis apresentadas deverão conter
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas
por meio de publicação, permitir a identificação do veículo de imprensa e a data de sua
publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no conselho regional
de contabilidade – CRC – são indispensáveis;
8.3.7 Caso as declarações exigidas deste item não tenham sido assinadas por sócio gerente ou
diretor da empresa, identificado no ato constitutivo da mesma, deverão ser acompanhadas de
procuração que conceda poderes ao signatário das declarações.
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8.3.8 O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação,
observadas as penalidades cabíveis.
8.4. Os documentos os quais não são possíveis de consulta e verificação através de internet
poderão ser apresentados em cópias reprográficas, as quais deverão estar devidamente
autenticadas por tabelião de notas ou serem conferidas e autenticadas pela Comissão
Permanente de Licitações, após a apresentação dos originais pelo representante credenciado da
empresa licitante.
8.5. A empresa poderá, a fim de agilizar o procedimento, proceder à autenticação antecipada
pelos membros da Comissão de Licitação dos documentos de habilitação a serem incluídos no
envelope nº 02. Neste caso, a empresa deverá procurar o Pregoeiro e membros de equipe de
apoio, para apresentação dos documentos originais e das cópias para autenticação, até a data e
horários limites estabelecidos no item 5.1 deste Edital.
8.6. Consideram-se documentos originais, sem a necessidade de autenticação, as certidões
emitidas e impressas diretamente através da Internet, ficando sua validade, contudo, sujeita à
verificação, no ato, pelo Pregoeiro e membros de equipe de apoio.
8.7. Os documentos deverão ser apresentados na ordem estabelecida no item 8.1 deste Edital.
8.8. As empresas participantes da licitação que não apresentarem todos os documentos exigidos
no item 8 deste Edital, ou que os apresentarem incompletos, incorretos, rasurados, com emendas
ou borrões, ou com a validade expirada, serão decretadas inabilitadas, não se admitindo, em
hipótese alguma, juntada posterior de documentos, após a data e horário estabelecidos no item
4.1.
8.9. Os documentos relacionados no item 8.1, alínea “g” e “j” deste Edital referir-se-ão sempre à
jurisdição do local do domicílio da sede da empresa licitante.
8.10. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com
exceção dos extraídos pela internet.
8.11. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais
sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação, após a protocolização;
8.12. Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de
protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
8.13. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Pregão.
8.14. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se
original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
8.15 A Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, deverá apresentar toda a
documentação exigida para habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade
fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
8.16. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP
for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do legislativo, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das eventuais
certidões negativas ou positivas com efeitos negativos.
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8.17 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente
fundamentado, a ser dirigido ao (a) Pregoeiro (a).
8.18. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente
concedidos.
8.19 A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93,
sendo facultado ao (a) Pregoeiro (a) convocar os licitantes submeter o processo à Autoridade
competente para revogação.
IX – PROCEDIMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO
9.1. Às 11:00 horas do dia 03 (três) de março de 2020 no plenário da Câmara Municipal, após o
encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos
licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os
Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
9.2. Classificação das Propostas Comerciais
9.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
9.2.2 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor valor global e aquelas que tenham
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor global,
para participarem dos lances verbais.
9.2.3 - Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no
subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas apresentadas.
9.2.4. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver
proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco por cento) superior ao melhor
preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º. Da lei Complementar nº. 123/06.
9.2.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
9.2.5.1 A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada, para no prazo de 5 (cinco)
minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º. lugar
no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.
9.2.5.2 Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito
de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.
9.2.5.3 Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer o seu direito de preferência, na forma
do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas
estiverem no limite estabelecido no item 9.2.2 na ordem de classificação, para o exercício do
direito de preferência.
9.2.5.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem
nesse limite, o Pregoeiro realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que poderá
apresentar novo lance.
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9.2.5.5 Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência,
prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa de lances
9.3 – Lances Verbais
9.3.1. Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais.
9.3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.
9.3.3 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
9.3.4 Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, após
aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006, ofertar o menor
valor global.
9.4 – Julgamento
9.4.1 O critério de julgamento será o de MENOR VALOR GLOBAL.
9.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
9.4.2.1 Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor valor global e o valor estimado da contratação.
9.4.2.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
9.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor valor global, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas
condições habilitatórias.
9.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, sendolhe adjudicados o objeto proposto.
9.4.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação, e, assim,
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital.
9.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja
obtido melhor preço.
9.5 O licitante detentor da proposta vencedora deverá encaminhar ao Pregoeiro, no endereço
citado à fl.1 deste edital, até às 16h do dia seguinte à realização da sessão de julgamento de
propostas do Pregão, sob pena de desclassificação, a Proposta Comercial conforme Anexo I –
Modelo de Planilha/ Proposta Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL, em uma via,
datilografada ou processada em computador, com identificação da empresa licitante, CNPJ e
assinada pelo seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, ou
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em modelo próprio em que conste todas as informações previstas no referido modelo, caso seja
solicitado pelo pregoeiro
9.6 Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe
de Apoio e pelos licitantes.
9.7 Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro
devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”.
9.8 O licitante declarado vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias a contar da ata de sessão de
julgamento de propostas para realizar demonstração do software na sede da Câmara Municipal de
Machado para que os servidores envolvidos possam verificar a conformidade de sua proposta
com os requisitos do edital nos termos do art. 43, inciso IV da Lei Federal n. 8.666/93.
X – IMPUGNAÇÕES E RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão
Permanente de Licitação.
10.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato da sessão de julgamento
de proposta do Pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando todos os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias,
contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso.
10.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 3 (três) dias.
10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e
comunicado a todos os licitantes via telefone ou correio eletrônico.
XI – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor,
competindo à autoridade superior 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.
XII – DA ASSINATURA E PUBLICAÇÃO DO CONTRATO
12.1. O contrato administrativo resultante desta licitação será assinado após a sua conclusão,
mediante convocação da empresa vencedora pela Presidência.
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12.2. É condição de validade e eficácia do instrumento contratual a sua publicação, em extrato, no
Diário Oficial do Poder Legislativo Municipal ou, na inexistência deste, conforme o disposto no art.
96 da Lei Orgânica Municipal, sendo seus efeitos retroagidos à data da respectiva assinatura.
12.3 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar o contrato.
12.4 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato.
12.5 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato dentro do prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação.
12.6. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento
equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso
do prazo para tal e devidamente fundamentada.
12.7 Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha
solicitado prorrogação de prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pela Administração
Pública Municipal, poderão ser convocados os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
classificada, podendo optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, § 2o, da Lei Federal no
8.666/93 e suas alterações posteriores.
12.8 A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto licitado em até 25% (vinte e cinco por
cento) de seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65,
I e § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93, podendo sob seu critério observar o disposto no art. 57,
inciso IV do mesmo diploma legal.
XIII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ESTIMATIVA
13.1. As despesas decorrentes da execução do contrato oriundo desta licitação serão cobertas
pela seguinte dotação, prevista no detalhamento orçamentário da Câmara Municipal para o
exercício financeiro de 2020: funcional programática 01.031.0106.6.032, categoria econômica:
33.90.39; ficha: 44.
13.2. Para fins de publicidade e tendo em vista cotações de mercado estima-se o valor de
R$52.950,00 (cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta reais) para a presente contratação.
XIV – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1. Será competente para acompanhar, fiscalizar, conferir e autorizar o objeto desta licitação, a
Gerência Administrativa, observadas os arts. 67 a 70 da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas
alterações.
14.2 A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento da fiscalização na
execução do contrato, bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas
necessárias.
14.3 A Câmara Municipal de Machado/MG reserva-se o direito de não receber os produtos em
desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o
disposto no art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.
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14.4. As decisões, comunicações, ordens ou solicitações deverão se reverter, obrigatoriamente da
forma escrita e obedecer às normas emanadas pela Câmara.
14.5. Os produtos adquiridos deverão ser entregues no endereço da Câmara Municipal de
Machado em até 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato administrativo.
XV – PAGAMENTO
15.1. Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação, serão efetuados
após a entrega e conferência de todos os itens adquiridos, pela Assessoria Contábil da Câmara
Municipal de Machado, após o envio do documento fiscal correspondente, mediante apresentação
dos documentos fiscais devidos, em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da
respectiva nota fiscal.
15.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
15.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
15.4 Além do cumprimento das obrigações supracitadas, a realização do pagamento ficará
condicionada:
15.4.1 Apresentação de atestado expedido pela Diretoria Geral que comprove a efetiva e
satisfatória prestação dos serviços objeto do presente edital.
15.4.2 Apresentação dos comprovantes de regularidade relativos à Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço atualizados.
XVI – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 O adjudicatário que, convocado dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
segundo resultar apurado em processo regular pela autoridade competente, ficará impedido de
licitar e de contratar com o Legislativo de Machado-MG e será descredenciado no sistema de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei do Pregão
(10.520/2002) pelo prazo de 02 (dois) anos, além de sujeitar-se às multas previstas neste edital e
no termo de contrato, bem como às demais cominações legais.
16.2. Assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, serão aplicadas ao contratado, total
ou parcialmente inadimplente, as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93,
a saber:
a) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Legislativo de Machado, MG, por prazo não superior a dois anos.
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a
inexecução associarem-se à prática de ilícito penal.
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16.3 A penalidade estabelecida na letra “b” do item 2 poderá ser cumulada com qualquer das
demais.
16.4 O valor de multa aplicada será descontado de eventuais créditos que tenha o contratado em
face do contratante, sem embargo deste rescindir o contrato e/ou cobrá-lo judicialmente.
XVII – DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações às propostas, depois
de apresentadas, facultada à Comissão Permanente de Licitações ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo.
17.2 A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos proponentes,
das condições deste Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
17.3. O Presidente da Câmara Municipal poderá revogar, total ou parcialmente, a presente
licitação por razões de interesse público, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou mediante a
provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei nº 8.666, de 1993, não cabendo às
licitantes direito à indenização, nem pela elaboração da proposta e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital. A Adjudicatária poderá, entretanto, ser indenizada
pelos serviços que houver prestado até a data em que a anulação for declarada, contanto que não
lhe seja imputável a irregularidade.
17.4 O resultado desta licitação será informado diretamente às empresas licitantes, ou ainda aos
seus representantes ou prepostos presentes à sessão de abertura dos envelopes. A comunicação
direta às empresas poderá ser feita via fac-símile ou e-mail. Poderá, também, ser feita a
publicação do resultado final da licitação no Diário Oficial do Poder Legislativo ou, na inexistência
deste, conforme o disposto no art. 96 da Lei Orgânica Municipal.
17.5. A Câmara Municipal providenciará a publicação do instrumento contratual, em resumo,
resultante desta licitação, no Diário Oficial do Poder Legislativo Municipal, ou, na inexistência
deste, conforme o disposto no art. 96 da Lei Orgânica Municipal, no prazo previsto no art. 61,
parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.6 A empresa adjudicatária fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou
supressões ao objeto deste Edital, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato
respectivo.
17.7 A Câmara Municipal reserva-se ao direito de, independentemente de qualquer aviso ou
notificação, convocar as demais licitantes, na ordem de classificação, se a primeira se recusar a
cumprir o objeto deste, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela
primeira classificada, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o presente Edital,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.8 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Câmara de
Municipal de Machado MG revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público,
derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento
dos participantes da licitação.
17.9 A Câmara Municipal de Machado poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.
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17.10. Para atender a seus interesses, a Câmara Municipal de Machado reserva-se o direito de
alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos
os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
17.11. Este edital acha-se publicado no sítio <http://www.camaramachado.mg.gov.br>, no Jornal
oficial do município de Machado, podendo ser retirado diretamente na Secretaria da Câmara de
Machado-MG, situada à Rua Coronel Jacinto, nº 184 – Centro, no horário compreendido das
09:00 às 18:00 horas de segunda-feira a quinta-feira e nas sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas.
17.12. Os casos omissos e as dúvidas relacionadas a este edital — expostos por escrito — serão
resolvidos pela Gerencia Administrativa, no horário compreendido das 09:00 às 18:00 horas de
segunda-feira a quinta-feira e nas sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, na sede da Câmara
Municipal de Machado-MG, até 3 (três) dias antes do pregão.
17.13 Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no sítio
<http://www.camaramachado.mg.gov.br>, no Jornal oficial do município de Machado
17.14. Fica eleito o foro da Comarca de Machado, Estado de Minas Gerais, para solucionar
quaisquer questões oriundas desta licitação.

Câmara Municipal de Machado (MG), 17 de fevereiro de 2020.

Aryovaldo Magalhães D’Andrea Júnior
Gerente Administrativo
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

I - OBJETO
A presente licitação tem por objeto a aquisição de serviços de transmissão em rádio de reuniões
ordinárias, entrevistas, spots e inserções do Poder Legislativo machadense.
II- JUSTIFICATIVA
Justifica-se a contratação
machadense o conteúdo
Legislativo, respeitando o
princípios da Legalidade e
Empresa especializada.

do serviço de transmissão em rádio visando fornecer à população
das reuniões ordinárias, entrevistas, spots e inserções do Poder
Princípio da Publicidade da Administração Pública, bem como os
Impessoalidade através da realização do Pregão para contratação de

III – LOCAL DA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS
Sede da CÂMARA MUNICIPAL MACHADO- MG, localizado à Rua Coronel Jacinto, nº 184 –
Centro de Machado/MG.
IV – GERENCIAMENTO DO CERTAME E FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS
4.1 Administração da CÂMARA MUNICIPAL MACHADO- MG
V – METAS
5.1. Transmitir em tempo real as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Machado durante a
sessão legislativa anual;
5.2. Transmitir em tempo real entrevista com Vereador de no máximo 30 minutos;
5.3. Realizar inserções diárias de spots contendo conteúdos institucionais.

Câmara Municipal de Machado (MG), 17 de fevereiro de 2020.

Aryovaldo Magalhães D’Andrea Júnior
Gerente Administrativo
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 03/2020

DECLARAÇÃO

A empresa _______________________, por seu representante legal, credencia o (a) Sr.(a)
______________________________,

portador

do

Documento

de

Identidade

n.º

___________________, inscrito no CPF sob o nº _____________, para participar de todos os
atos relativos ao processo licitatório acima referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas
de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos,
assinar propostas comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos
necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso.

___________________________________
Local e data

______________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 03/2020

DECLARAÇÃO

A

empresa

__________________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº

_________________, sediada (endereço completo), por intermédio de seu representante legal,
o(a)

Sr(a)

__________________________,

portador

(a)

de

cédula

de

Identidade

nº

_____________________ e CPF nº ______________________, declara, para fins do disposto no
art. 7º, inc. XXIII, da Constituição Federal Brasileira, bem como do inc. V do art. 27 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.*

___________________________
Local e data

_________________________________
Assinatura do Representante Legal

* Em caso da ressalva, incluir a respectiva informação.
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ANEXO IV
CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 03/2020

DECLARAÇÃO

A

empresa

_________________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

nº

______________________, com sede no município de ___________________, por intermédio
de seu representante legal, o(a) Sr(a)________________________, portador da Carteira de
Identidade nº _______________ e inscrito no CPF sob o nº. ______________________,
DECLARA que cumpre plenamente todos os requisitos exigidos na habilitação do Pregão
presencial nº. 004/2018, inexistido, fato superveniente.
Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente.

___________________________________
Local e data

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal

19

Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro. Machado (MG). CEP: 37.750-000. Telefax: (35) 3295-1386. Disque Câmara: 0800 283 2501

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Estado de Minas Gerais
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 03/2020

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº.
__________________________,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

Sr.(a)

________________________________________, portador do Documento de Identidade nº.
___________________, inscrito no CPF sob o nº. __________________ DECLARA, sob as
penas

da

Lei,

que

cumpre

os

requisitos

legais

para

qualificação

como

____________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

(

)

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização,
estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

_________________________ , _________ de _______________ de 2020.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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ANEXO VI
MODELO PADRONIZADO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 03/2020
DADOS DA EMPRESA

Razão Social:
CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Telefone/Fax:
E-Mail:

Contato com:

Validade da Proposta (mínimo 60 dias):
Assinatura do Representante Legal:
Data:
RELAÇÃO DE PRODUTOS, QUANTITATIVOS E VALORES

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

01

Transmissão ao vivo, em tempo real, em

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

amplitude modulada (AM) ou frequência
modulada (FM), das reuniões ordinárias
da

Câmara Municipal

de Machado

durante sessão legislativa anual, pelo Transmissões
tempo estimado de 180 (cento e oitenta)
minutos

por

semana/reunião,

50

(Unidade)

com

estimativa de 50 semanas por ano.
Duração e dia: de acordo com a
necessidade da Câmara.
02

Transmissão em amplitude modulada
(AM) ou frequência modulada (FM) ao
vivo, em tempo real, de entrevista de no Transmissões
máximo 30 minutos com vereador a ser

55

(Unidade)
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definido pela Câmara Municipal de
Machado.
03

6 (seis) inserções diárias de spots com
até 40 segundos, contendo conteúdos
institucionais, nos horários a serem

Inserções

definidos

(Unidade)

pela

assessoria

de

2.200

comunicação da Câmara Municipal de
Machado.

Valor Global da Proposta: R$ ____________________________________________________

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

________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – Nº 03/2020
Termo de Contrato que entre si celebram a
Câmara Municipal de Machado (MG) e a
empresa ...................., tendo por objeto o
fornecimento de combustível (gasolina comum).

Aos ... (....) dias do mês de .......... de 2020, a CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, pessoa
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 25.658.097/0001-55, com endereço à Rua Coronel Jacinto, nº
184, centro, Machado (MG), CEP.: 37.750-000, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr.
Ilton Lino Filho, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ........................., inscrita no
CNPJ sob o nº ..........................., com sede situada na ......................................................., na
cidade
de
Machado, Estado de Minas Gerais, CEP 37.750-000, neste ato representada pelo(a) Sr(a).
..................................., RG nº ......................, SSP-......, e CPF nº ........................., resolvem firmar
o presente Contrato decorrente do Processo Administrativo nº ..../2020, Processo Licitatório Modalidade Pregão - nº ...... /2020, o qual será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas posteriores alterações, além das cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de serviços de transmissão em rádio de
reuniões ordinárias, entrevistas , spots e inserções do Poder Legislativo, conforme o Anexo Único
deste contrato, o qual contém as especificações, quantitativos máximos e preços unitários e
globais, para o atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Machado durante o
exercício financeiro de 2020.
CLÁUSULA SEGUNDA: FORMA DE FORNECIMENTO
2.1. O objeto deste contrato será executado pela CONTRATADA através das transmissões,
conforme a demanda do Legislativo Municipal, mediante a emissão pela CONTRATANTE da
respectiva “Ordem de Fornecimento”.
2.2. O fornecimento dos serviços será realizado pela CONTRATADA nos dias e horários
previamente acordados.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO
3.1. Dá-se a este contrato o valor global de R$ ..... (...), fixo e irreajustável, referente ao valor
global correspondente aos serviços previstos no Anexo Único.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O faturamento dos itens adquiridos deverá ser efetuado quando da entrega de todos os
produtos, devendo a Nota Fiscal / Fatura correspondente ser apresentada à CONTRATANTE.
4.2. Recebida a Nota Fiscal / Fatura pela CONTRATANTE, após as conferências dos itens e sua
respectiva quantidade o pagamento será realizado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e correrá à
conta da dotação orçamentária especificada neste contrato.
4.3. A critério da Administração, poderão ser descontados dos pagamentos devidos os valores
para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da
CONTRATADA.
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4.4. O valor deste contrato poderá ser aumentado ou reduzido, de acordo com o §1º do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
4.5. O pagamento somente será realizado no prazo estabelecido no item 4.2 desta cláusula:
a) se mantidas todas as condições de habilitação exigidas no processo de licitação; e
b) desde que não haja nenhuma pendência relativa à execução deste contrato.
CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO
5.1. Este contrato terá vigência até a data de 31 de dezembro de 2020.
§1º O contrato será extinto pela consumação total do objeto, ou pelo decurso do prazo de sua
vigência.
§2º A CONTRATANTE não está obrigada a adquirir quantitativo total dos serviços previsto na
Cláusula Primeira, realizando os pagamentos de acordo com o fornecimento efetivamente
realizado.
CLÁUSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes da execução do contrato oriundo desta licitação serão cobertas pela
seguinte dotação, prevista no detalhamento orçamentário da Câmara Municipal para o exercício
financeiro de 2020: funcional programática 01.031.0106.6.032, categoria econômica: 33.90.39;
ficha: 44.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar a prestação dos serviços em até 20 (vinte) dias
corridos contados da assinatura deste instrumento e deverá obedecer às especificações
constantes no edital e no anexo único deste instrumento;
7.2. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação
dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente;
7.3. Credenciar junto à Câmara Municipal um preposto para prestar esclarecimentos e
reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;
7.4. Responsabilizar-se-á por todas as providências e encargos trabalhistas, bem como as
obrigações estabelecidas na legislação de acidente de trabalho, e as despesas decorrentes do
fornecimento do serviços de transmissão em rádio, tais como: salários, seguro de acidentes,
taxas, impostos e contribuições, indenizações e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas por lei;
7.5. Responsabilizar-se-á por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a
ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
7.6. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos
pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, bem
como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho, devendo apresentar
comprovante de entrega de EPI a CONTRATANTE;
7.7. Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por
lei;
7.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
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CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para a prestação
dos serviços;
8.2. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de
1993, através de servidor designado para a função;
8.3. Realizar o pagamento em conformidade com o contrato;
8.4. Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições na
prestação dos serviços, fixando prazo para sua correção.
CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES
9.1. Pela recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, multa de 30%
(trinta por cento) sobre o valor da obrigação.
9.2. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no contrato, sem a devida justificativa
aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, a CONTRATADA fica
sujeita, a critério da Administração, às seguintes penalidades:
9.2.1. Pela recusa em efetuar abastecimentos, quando solicitados, multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da obrigação, aplicada em dobro no caso de reincidência;
9.2.2. Pela inexecução total ou parcial deste termo de ajuste, multa de 20% (vinte por cento),
calculada sobre o valor da obrigação;
9.2.3. Pela recusa em substituir combustível fora dos padrões regulamentares, multa de 20%
(vinte por cento), calculada sobre o valor da obrigação contratual;
9.2.4. Pelo abastecimento, ainda que tentado, dos veículos da frota da CONTRATANTE
utilizando-se de combustível adulterado, aplicar-se-ão as sanções administrativas e penais
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além de multa compensatória
proporcional ao dano causado.
9.3. O valor da multa será descontado do valor do pagamento a ser realizado no mês
subsequente à ocorrência; ou será cobrado em processo administrativo e/ou judicial, no caso de
descumprimento contratual previsto nesta cláusula.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES
10.1. O processo de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona será iniciado a partir da
notificação da CONTRATENTE, que informará à CONTRATADA o motivo do descumprimento e a
sanção a ser aplicada.
10.2. Recebida a notificação, a CONTRATADA terá o prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis
para apresentação de defesa e/ou justificativa da causa do descumprimento contratual.
10.3. A CONTRATANTE, ao receber a defesa e/ou justificativa, avaliará o documento, dando
parecer pela sua aceitação ou rejeição.
10.4. No caso de não apresentação de defesa e/ou justificativa, ou no caso de rejeição da
apresentada, será automaticamente realizado o desconto do valor da sanção de multa aplicável
ao caso sobre o montante da parcela vincenda ou sobre o valor total da obrigação, conforme
estabelecido na Cláusula Nona precedente.
10.5. Todas as comunicações referentes a eventos de descumprimento contratual serão reunidas
em Relatório de Execução Contratual, que será encaminhado durante ou ao final da execução
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contratual à Presidência do Legislativo, que poderá, conforme o caso, determinar a abertura de
processo administrativo para aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei
nº 8.666, de 1993.
10.6. Ficará a cargo do setor responsável pela gestão e fiscalização da execução contratual a
contagem dos prazos, bem como a responsabilidade pelas notificações administrativas cabíveis;
será, no entanto, promovida à Assessoria Jurídica do Legislativo quaisquer irregularidades que
não tenham sido resolvidas nos prazos previstos no presente contrato.
10.7. Em todas as hipóteses de possibilidades de aplicação de sanções, assegura-se à
CONTRATADA os direitos do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO
11.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. A rescisão deste contrato pode ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do art. 78 da lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que
haja conveniência para a CONTRATANTE; ou
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
11.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
11.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
12.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou de transferência.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ATUALIZAÇÃO DO PREÇO
13.1 Ocorrendo desequilíbrio no mercado econômico, os preços poderão ser atualizados
comprovadamente através de planilha, observando o disposto do incido II do art. 40 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, combinado com o inciso III do art. 55 e inciso II,
alínea “d” do art. 65 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO
14.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente contrato, no Diário
Oficial do Poder Legislativo Municipal, no prazo previsto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº
8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO
15.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento contratual, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da
cidade de Machado (MG), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
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Machado (MG), .... de ........................... de 2020.

_________________________________
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE

___________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: ______________________ Nome: ______________________
C.P.F.: ______________________ C.P.F.: ______________________
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ANEXO ÚNICO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

ITEM

DESCRIÇÃO

01

Transmissão ao vivo, em tempo real, em

/2020

UNIDADE

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

amplitude modulada (AM) ou frequência
modulada (FM), das reuniões ordinárias
da

Câmara Municipal

de Machado

durante sessão legislativa anual, pelo Transmissões
tempo estimado de 180 (cento e oitenta)
minutos

por

semana/reunião,

50

(Unidade)

com

estimativa de 50 semanas por ano.
Duração e dia: de acordo com a
necessidade da Câmara.
02

Transmissão em amplitude modulada
(AM) ou frequência modulada (FM) ao
vivo, em tempo real, de entrevista de no Transmissões
máximo 30 minutos com vereador a ser

55

(Unidade)

definido pela Câmara Municipal de
Machado.
03

6 (seis) inserções diárias de spots com
até 40 segundos, contendo conteúdos
institucionais, nos horários a serem

Inserções

definidos

(Unidade)

pela

assessoria

de

2.200

comunicação da Câmara Municipal de
Machado.
Valor Global da Proposta: R$ ____________________________________________________

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

_________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Contratante
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_______________________________
Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome: ______________________ Nome: ______________________
C.P.F.: ______________________ C.P.F.: ______________________
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TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
EDITAL Nº 04/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 22/2020
PROCESSO LICITATÓRIO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - MENOR VALOR GLOBAL Nº 03/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO, Estado de Minas Gerais, com sede na
Rua Coronel Jacinto, nº 184, centro da cidade de Machado (MG), CEP 37.750-000, retifica o
Edital do Processo Administrativo nº 22/2020, Modalidade Pregão Presencial - Menor Valor
Global – Nº 03/2020, conforme as seguintes alterações:
I – O subitem 8.3.2., do item VIII, “DA HABILITAÇÃO”, do Edital nº 03/2020, passa a vigorar
nos seguintes termos:
VIII – DA HABILITAÇÃO
8.3.2. Será considerada apta financeiramente a empresa que atingir os índices mínimos = 1,0,
referente aos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Seca (LS), Liquidez Corrente (LC), Índice
de Composição de Capitais. Quando à Solvência Geral (SG) deverá ser maior que 1,0. A licitante
que apresentar o índice inferior ao parâmetro mínimo exigido, para Composição de Capitais
deverá comprovar o capital social constante do último Balanço Patrimonial exigível em lei,
correspondente à pelo menos 10% (dez por cento) do valor total da contratação.

Câmara Municipal de Machado, 02 de março de 2020

Aryovaldo Magalhães D’Andrea Junior
Gerente Administrativo
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