
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 3/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2017 

 1.1 – A Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais, Setor de Licitações, por 

meio da Pregoeira e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 3/2017, publicada 

no Diário Oficial do Município, com a devida autorização expedida pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Indianópolis, Daniel Alves Miranda, e de conformidade com a Lei n.º 10.520, de 

17 de julho de 2002, e suas alterações, e subsidiariamente a Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 

1993, suas alterações, Lei Complementar n.º 123/06 e demais legislações aplicáveis, torna 

pública a realização de licitação, no dia 9 de março de 2017 às 9:00 h, a realizar-se no prédio 

da Câmara Municipal de Indianópolis, situado à Rua Saint Clair de Melo, n.º 207, Centro, 

Indianópolis – Minas Gerais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a aquisição 

de aparelhos de ar condicionado e serviços de instalação para atender as necessidades da 

Câmara Municipal de Indianópolis-MG em conformidade com as condições e especificações 

constantes deste Edital e Anexo 1, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL.   

1.2 - O recebimento do Envelope n.º 1, contendo a Proposta de Preços e Envelope n.º 2, 

contendo a Documentação de Habilitação e abertura da presente licitação dar-se-á, em sessão 

pública, às 9:00 h do dia 9 de março de 2017, na Câmara Municipal de Indianópolis, no 

endereço anteriormente indicado.  

1.3 – Depois de fechado o tempo para entrega da proposta inicial e dos envelopes de 

comprovação das regularidades fiscal e jurídica, não será aceita solicitação de expedição ou 

entrega de documentos para substituição.  

1.4 - VISITA TÉCNICA: Os interessados em participar desse certame, deverão comparecer 

às instalações da Câmara Municipal para uma visita técnica destinada ao pleno conhecimento 

do objeto desta licitação, que poderá ser agendada pelo telefone (34) 3245-1367 no período de 

1º/3/2017 a 3/3/2017 (segunda à sexta feira), das 8 às 10 horas e das 13 às 16 horas, munidos 

de documentos pessoais e dados da empresa, onde será fornecido um atestado aos que 

comparecerem para que faça juntada aos documentos necessários à sua habilitação (Contrato 

social – sócio ou procuração firma reconhecida – representante e documento de identificação). 

O proponente que não comparecer à visita técnica será automaticamente inabilitado. 

 As dúvidas serão esclarecidas no horário da Visita Técnica  
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 Serão inabilitadas as empresas que não apresentarem no Envelope “Habilitação”, o 

Atestado de Visita Técnica, fornecido pela Câmara Municipal. 

2 - OBJETO  

2.1 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado e serviços de instalação para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Indianópolis-MG em conformidade com as 

especificações constantes deste Edital e Anexo 1. 

3 - AQUISIÇÃO DO EDITAL E ANEXOS  

3.1 - O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site 

www.camaraindianopolis.mg.gov.br, ou por meio do e-mail: camaraindianopolis@gmail.com,  

ou adquirido no Prédio da Câmara Municipal de Indianópolis,  sito a Rua Saint Clair de Melo, 

207, de segunda à sexta feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, e o extrato em resumo 

publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município: www.diarioofical.com.br/amm-mg .  

3.2 – Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos por escrito sobre este ato convocatório, no endereço do 

Preâmbulo do edital, no horário normal de expediente através de Protocolo.  

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

4.1 - Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas interessadas no ramo de 

atividade pertinente ao objeto da presente licitação, que preencherem as condições exigidas no 

presente edital e seus anexos.  

4.2 - Não poderão participar, direta ou indiretamente, da presente licitação:  

4.2.1 - Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, 

do art. 87, da Lei nº 8.666/93.  

4.2.2 – Empresas concordatária(s) ou em processo de falência, sob concurso de credores, 

em dissolução ou em liquidação; que esteja(m) reunida(s) em consórcio ou coligação; ou cujos 

sócios ou diretores pertençam simultaneamente a mais de uma empresa licitante, ou exista 

vínculo diretamente entre os sócios.  

4.2.3 – Pessoas jurídicas das quais participem como sócio, gerente e diretores os 

membros ou servidores do Município de Indianópolis-MG e, ainda, cônjuge, companheiro ou 

parente até terceiro grau.  

http://www.camaraindianopolis.mg.gov.br/
mailto:camaraindianopolis@gmail.com
http://www.diarioofical.com.br/amm-mg
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4.2.4 – Empresas de sociedades e empresários que não estejam adaptadas às disposições 

do Código Civil de 2002, a teor de seu artigo 2.031.  

4.2.5 - A empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou executivo, do objeto da presente licitação, ou da qual o autor do projeto seja 

dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito 

a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;  

4.2.6 - Os servidores efetivos e comissionados, empregados públicos, vereadores, do 

Município de Indianópolis, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou 

parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, salvo quando estes não 

tiverem, direta ou indiretamente, qualquer participação no processo licitatório.  

4.3 – A participação neste certame implica em aceitação, bem como importa a irrestrita e 

irretratável aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância 

dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, sujeitando-se o licitante às 

sanções previstas no art. 87, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, combinado com o art. 7º, da 

Lei n.º 10.520/2002.  

4.4 – Será permitido apenas 1 (um) representante legal para cada empresa participante da 

presente licitação, que será o único a intervir em nome daquela, devendo se apresentar para 

credenciamento perante a Pregoeira, no horário determinado, devidamente munido de 

documento que o credencia a participar deste procedimento licitatório em todos os atos 

pertinentes inclusive para a negociação admitida para o preço final.  

4.5 - A Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado 

ao direito de oferecer lances, recorrer dos atos da Pregoeira, bem como da participação em 

qualquer outro ato ocorrido na sessão pública de pregão.  

5 – PROCEDIMENTO E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO  

5.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, a Licitante deverá 

apresentar um representante para credenciamento, sendo recomendável sua presença com 15 

(quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto.  

5.1.1 - No ato do credenciamento, o representante da proponente deverá identificar-se 

apresentando sua carteira de identidade ou outro qualquer documento equivalente.  
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5.1.2 - Os documentos referentes ao credenciamento deverão ser apresentados a 

Pregoeira ou à equipe de apoio presente, antes da abertura das propostas, no início dos trabalhos 

da sessão.  

5.2 - Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de preços e praticar 

os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus dirigentes contratuais ou estatutários, 

legalmente identificado, pessoa física ou jurídica, credenciada por meio de Carta de 

Credenciamento com firma reconhecida, conforme modelo do Anexo II, ou Procuração 

devidamente registrada em Cartório, outorgando poderes para formular ofertas e lances de 

preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente 

acompanhada(s) de cópia da investidura do Outorgante (Contrato Social e ou Registro 

Comercial) onde se declare expressamente ter poderes para a outorga Declaração de que cumpre 

integralmente os requisitos de Habilitação com firma reconhecida conforme modelo constante 

no Anexo III e previstos no inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal n.º 10.520/02.  

5.3 - O Credenciamento deverá ser apresentado pessoalmente à Pregoeira antes do início da 

sessão, devendo, portanto, estar fora dos Envelopes 1 e 2, devendo também nesse mesmo ato 

apresentar a Pregoeira a Declaração de que cumpre integralmente os requisitos da 

habilitação com firma reconhecida conforme modelo constante no Anexo III e previstos no 

inciso VII, do art. 4º da Lei Federal n.º 10.520/02.  

5.4 - Caso seja sócio, diretor ou titular da empresa, ou gerente, munido de cópia do Estatuto 

Social ou Contrato Social devidamente registrado e autenticado ou em cópia simples para 

conferência e que lhe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro 

documento equivalente;  

5.4.1 - E tratando-se de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, Certidão Expedida 

pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional 

de Registro do Comércio, de 30/04/2007, para o enquadramento no presente certame de 

licitação.  

5.5 - Declaração de Atendimento ao Item 4.2 do Instrumento Convocatório conforme modelo 

do Anexo VIII no presente edital devidamente assinado pelo proponente.  
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5.6 - A não apresentação, a incorreção do documento de Credenciamento, ou a ausência do 

representante legal, não desclassifica a proposta da proponente no certame. Contudo o 

representante presente não poderá apresentar lances verbais, e nem fazer qualquer manifestação 

em nome da representada na sessão do Pregão.  

5.7 - A não apresentação da Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios no ato do 

Credenciamento, constitui motivo para a exclusão da Licitante do certame.  

5.7.1 – A Câmara Municipal de Indianópolis não será responsável pela remessa de 

Documentação – Proposta de Preço e Habilitação, enviados por via postal.  

5.8 - Todos os documentos referentes ao credenciamento deverão ser apresentados fora dos 

Envelopes 1 e 2.  

6 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTAS DE PREÇOS e 

Nº 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

6.1 - Os Envelopes n.º 1 e n.º 2, contendo respectivamente a proposta de preço e documentação 

referente à habilitação, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo 

deste edital, em envelopes separados e devidamente fechados, constando da face de todos os 

quais os seguintes dizeres:  

 ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL nº 3/2017  

PROPONENTE: ________ (nome da empresa) 

 

   

 ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL nº 3/2017 

PROPONENTE: ________ (nome da empresa) 

 

7 - PROPOSTA DE PREÇO  

7.1 - A proposta de preço - Envelope n.º 1 - deverá ser apresentada em uma via impressa em 

papel, em envelope fechado, deverá ser assinada, em todas as vias pelo proponente ou seu 

representante legal, acarretando a ausência das assinaturas à desclassificação do proponente, 

datada, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos 
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que envolverem valores, quantidades e prazos, e ainda conter, a razão social, bem como 

endereço completo e o número do CNPJ, e deverá ser elaborada considerando a legislação 

aplicável e as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e conter:  

a) Especificação do objeto da presente licitação, observadas as especificações mínimas 

constante de cada item do Anexo I do presente edital, ser produto resistente e de 1ª qualidade; 

b) Preço unitário e total de cada item e o total geral da proposta, respeitando os preços fixados 

no Anexo I, cotados em moeda corrente nacional, não se admitindo cotação em moeda 

estrangeira, com no máximo duas casas decimais após a vírgula;  

c) Prazo de validade da Proposta de acordo com o contido no Item 10 subitem 10.1 do presente 

Edital, sendo o mesmo que o estabelecido para a validade do sistema de registro de preços e 

será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia 

de início e incluir-se-á o dia do vencimento.  

d) Dados Completos de Conta Bancária,  

e) Modelo de Proposta de Preço conforme o Anexo IX do presente edital.  

7.2 – Na proposta de preço escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados mediante 

lances verbais, deverão ser considerados no cálculo do fornecimento obrigacional, todos os 

custos, incluindo: mão de obra, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, bem 

como despesas de fretes, taxas, seguros para a entrega no destino, e outras despesas necessárias 

para ao fornecimento dos produtos.  

7.3 – Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão 

da parte do fornecedor.  

7.4 – O preço do objeto do presente certame deverá respeitar o preço máximo fixado em cada 

item no Anexo I deste Edital. Não se admitirá proposta que apresente preço global, unitário, 

simbólico, irrisório, superestimado ou de valor zero, incompatível com o preço de mercado, 

acrescido dos respectivos encargos  

7.5 – O proponente será responsável por qualquer ônus decorrente de marca, registros e patentes 

relativas aos produtos/materiais/equipamentos cotados.  

7.6 – Da apresentação da proposta de preço  
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7.6.1 – A apresentação da proposta implicará na aceitação plena por parte da licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos e será considerada como evidência de 

que a proponente: 

 a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital e obteve todas as informações 

necessárias para sua formulação;  

b) Considerou que os elementos desta licitação permitem a elaboração de uma proposta 

totalmente condizente com o objeto licitado;  

c) Sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 

execução dos serviços em todas as fases. 

8 - DOCUMENTAÇÕES REFERENTES À HABILITAÇÃO  

8.1 - O Envelope nº 2, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, técnica, 

econômico-financeira e fiscal deverá conter:  

8.1.1 - Para comprovação da habilitação jurídica:  

a) Registro na junta comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração contratual em vigor, 

devidamente registrado onde se possa identificar o administrador e, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos que 

comprovem a eleição de seus atuais administradores;  

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;  

f) Declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida 

por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, de acordo com o modelo 

constante no Anexo IV;  
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g) Declaração do proponente de que não possui menores de dezoito anos em atividades 

noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo V;  

h) Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, comprovante do respectivo 

enquadramento expedido pelo órgão competente (junta comercial).  

i) Declaração de recebimento e acesso a documentação, conforme modelo constante do Anexo 

VI. 

 j) Declaração de Responsabilidades, assinada pelo representante legal da licitante, conforme 

modelo no Anexo VII.  

8.1.2 - Para comprovação da regularidade fiscal: 

 a) Certidão conjunta negativa de tributos da Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e de 

Débitos Previdenciários (certidão unificada federal instituída 03/11/2014);  

b) Certidão Negativa Estadual;  

c) Certidão Negativa Municipal;  

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, perante a Justiça do Trabalho.  

8.1.3- O contribuinte que possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão 

Conjunta PGFN/RFB, dentro do período de validade nelas indicados, poderá apresentá-las 

conjuntamente. Entretanto, se possuir apenas uma das certidões ainda no prazo da validade, terá 

que emitir a certidão que entrou em vigência em 3 de novembro de 2014 e abrange todos os 

critérios tributários federais administrativos pela RFB e PGFN.  

8.1.4 - Para a comprovação da qualificação econômico-financeira:  

a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.  

8.2 - Os documentos deverão estar em plena vigência na data de abertura da presente licitação, 

ser apresentados em original ou por processo de cópia autenticada por cartório competente 
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8.3 – Deverão constar no Envelope nº 2 todos os documentos especificados no item 8.1 subitem 

8.1.1, 8.1.2 , 8.1.3 e 8.1.4 deste Edital, em ordem sequencial, conforme enunciado no Edital 

com o objetivo de agilizar o procedimento de licitação.  

8.4 - É reservada à Pregoeira o direito de exigir apresentação dos documentos originais caso 

julgue necessário.  

8.5 - Quando o prazo de validade não estiver impresso no Documento de Habilitação, o mesmo 

será aceito com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.  

8.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a proposta ou mesmo 

desqualificar a empresa, a qualquer tempo, nos casos de conhecimento de fato superveniente 

ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do art. 43, § 5º, da Lei 

nº 8.666/93.  

8.7 – O número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -  CNPJ, indicado nos documentos de 

habilitação, proposta técnica e proposta de preço, deverão ser o mesmo do estabelecimento que 

efetivamente fornecerá o objeto da presente licitação.  

9 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA  

9.1 - Fica estabelecido como 40 (quarenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será 

contado a partir da data da entrega dos envelopes. Na contagem do prazo, excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o dia de vencimento.  

10 - PROCEDIMENTO  

10.1 - No dia, hora e local designados no Edital, será realizada sessão pública para recebimento 

das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu 

procurador proceder ao respectivo Credenciamento e identificar-se, comprovando a existência 

dos necessários poderes para formulação de propostas verbais (lances) e para a prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame, bem como a entrega da Declaração dos Requisitos 

Habilitatórios.  

10.2 - Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará à Pregoeira a 

Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação conforme 

modelo no Anexo III, e entregarão os Envelopes nº 1 contendo a documentação da Proposta de 
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Preço e nº 2 contendo a Documentação de Habilitação, sob pena de exclusão da participação na 

presente licitação.  

10.3 – A Pregoeira, de posse da relação das licitantes credenciadas, procederá a abertura do 

Envelope n.º 1 contendo as Propostas de Preços, que deverão ser rubricadas por ela e membros 

da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e o cumprimento das exigências contidas 

no Edital, sendo classificadas as propostas dos licitantes de menor preços e aquelas que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para o item/lote licitado. 

 10.4 – A pregoeira classificará as propostas, o autor da oferta de valor mais baixo e os das 

ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances 

verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.  

10.5 - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas escritas com ofertas nas condições definidas 

no item 11.3, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer 

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

10.6 – Em seguida, será dada início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, 

que deverão ser formuladas de forma sucessiva em valores distintos e decrescentes do valor 

total do item/lote inferiores à proposta de menor preço. Os lances verbais serão feitos para o 

total de lote até o encerramento de julgamento deste. Sendo adotado o critério de menor preço, 

observados os prazos máximos para o fornecimento/execução, as especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.  

10.7 – Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais, a 

ordem para esses lances será definida aleatoriamente por sorteio, sem qualquer interferência da 

Pregoeira ou da Equipe de Apoio.  

10.8 - A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 

a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 

demais, em ordem decrescente de valor.  

10.9 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais, e na manutenção do último preço apresentado 

pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
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10.10 – Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá 

a Pregoeira decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.  

10.11 – Caso não se realize lance verbal será verificado a conformidade entre a proposta escrita 

e menor preço e o valor estimado para a contratação.  

10.12 -Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira procederá à abertura 

do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor 

proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas neste edital.  

10.13 - A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante apresentou a documentação 

exigida no item 9 deste Edital.  

10.14 - Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a Proponente 

vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pela Pregoeira. 

 10.15 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a 

Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor.  

10.16 - Nas situações previstas nos itens 10.10 e 10.15, a Pregoeira poderá negociar diretamente 

com o proponente para que seja obtido preço melhor.  

10.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades cabíveis.  

10.18 – Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências 

relevantes e, ao final, será assinada pela Pregoeira, pelos licitantes presentes e pela equipe de 

apoio.  

10.19 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.  

10.20 - Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar 

reclamações ou recursos e assinar as atas os licitantes credenciados, a Pregoeira e os membros 

da Equipe de Apoio.  

11 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
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11.1 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado, pela ordem crescente dos 

preços finais, o critério de MENOR PREÇO GLOBAL.  

11.2 - Será desclassificada a proposta de preço que:  

a) Não atender às exigências contidas no presente edital;  

b) Cotar valor global manifestamente inexequível;  

c) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades;  

11.3 – Não serão aceitas propostas alternativas.  

12 – DA HOMOLOGAÇÃO  

12.1 - A autoridade competente fará a homologação do objeto ao licitante vencedor, desde que 

não tenha havido recurso ou após a sua denegação.  

12.2 - Cabe a autoridade competente a adjudicação das licitações provenientes de recursos que 

inviabilizaram este ato na sessão por parte da Pregoeira.  

12.3 - Homologada a licitação, a Câmara Municipal de Indianópolis convocará o adjudicatário 

para assinar o Termo de Contrato ou outro instrumento hábil em até 3 (três) dias, sob pena de 

decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no art. 81, da 

Lei n.º 8.666/93.  

12.4 – Quando o convocado não assinar o contrato ou outro instrumento hábil no prazo e 

condições estabelecidos neste edital, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a 

qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, 

independentemente da cominação prevista no art. 81, da Lei n.º 8.666/93. Homologada a 

licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no 

prazo definido no item no presente edital.  

 

13 - PRAZO E LOCAL DE FORNECIMENTO  

13.1 - Prazo de Fornecimento: 40 (quarenta) dias contados da assinatura do termo contratual. 

13.2 - O prazo de que trata o item 13.1 poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o 

art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.  
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13.3 – Local de entrega: Prédio da Câmara Municipal de Indianópolis, localizada na Rua Saint 

Clair de Melo, n.º 207, Centro, Indianópolis-MG.  

 

14 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

14.1 – Condições de fornecimento: A entrega será em cota única.  

14.2 – O recebimento dos produtos dar-se-á de segunda à sexta feira das 8h às 11h e das 13h às 

16h. Não serão recebidos produtos em horários diferentes ao determinado nem em feriados e 

recesso.  

14.3 - Somente serão aceitos e retirados os produtos em perfeitas condições, caso algum produto 

não apresente as condições ora estabelecidas serão os mesmos rejeitados, ficando o fornecedor 

obrigado a substituí-los sem causar prejuízo a Câmara Municipal de Indianópolis, sujeitando a 

Contratada às sanções previstas neste edital e na legislação pertinente.  

14.4 - O produto devolvido ao fornecedor deverá ser substituído no prazo máximo de 2 (dois) 

dias sem qualquer ônus para a Câmara Municipal de Indianópolis, independente da aplicação 

das penalidades cabíveis.  

14.5 – Os produtos somente serão recebidos se acompanhados da correspondente Nota Fiscal.  

14.6 – Quaisquer danos ou prejuízos ocasionados ao contratante, que por empregados ou 

prepostos do licitante vencedor, serão de exclusiva responsabilidade deste último.  

14.7 – Os produtos deverão ser instalados no local pedido.  

14.8 - Os equipamentos a serem instalados na Câmara Municipal de Indianópolis constam no 

Anexo I deste edital. 

15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL 

 15.1 - O proponente classificado chamado à contratação, ou o que lhe suceder, e/ou 

contratados, estará sujeito às penalidades previstas nos arts. 86 e 87, da Lei n.º 8.666/93, sendo-

lhe aplicada a multa penal 10% (dez por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento, pela 

recusa em assinar o contrato ou aceitar outro instrumento equivalente e em caso de infringência 

de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada.  
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15.2 – A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem 

o art. 86 e seguintes da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º da Lei n.º 10.520/02, com as alterações dela 

decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste Edital.  

15.3 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular 

ou com atraso injustificado, tem como consequência a aplicação combinada das penalidades de 

natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei.  

15.4 - As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a 

prévia defesa.  

15.4.1 - Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a contratada será 

notificada da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, 

apresentar defesa.  

15.4.2 - Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se manifestar, 

motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela 

imposição ou não de penalidade.  

15.4.3 - Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação.  

15.5 - Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 

execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o licitante/contratado ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer fraude fiscal, 

sujeitará a contratada à aplicação das seguintes sanções: 

 a) Advertência; 

b) Multa;  

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

Municipal de Indianópolis pelo prazo de 2 (dois) anos, e;  

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

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 

forma da Lei, perante a própria Administração que aplicou a penalidade.  
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15.6 - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias 

medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que a 

fornecedora descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a determinações da 

autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.  

15.7 - A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, ou para 

compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente com a sanção 

restritiva de direito prevista no “item 15.5”.  

15.7.1 - Na fixação do prazo da penalidade prevista no 15.5, deverão ser considerados 

o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das 

irregularidades constatadas, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 15.7.2 - A multa prevista no “item 16.5” será:  

a) de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total ou parcial 

das obrigações assumidas pela fornecedora;  

b) de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato ou sobre o valor 

correspondente da parcela em atraso, caracterizando a mora.  

15.7.3 - A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim em 

aceitar, retirar ou assinar o contrato ou instrumento equivalente, caracterizará o 

descumprimento total das obrigações assumidas, ou ainda, nos casos de microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte quando o licitante deixar de regularizar sua situação fiscal depois 

de declarado vencedor do certame.  

15.7.4 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o atraso 

como descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a receber o objeto da 

licitação e aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou sobre o 

valor correspondente à(s) parcela(s) não entregue(s).  

15.7.5 - Na hipótese do subitem anterior, se o descumprimento da obrigação 

comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá se 

cumulada com a pena prevista no 16.5.  
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15.7.6 - O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha 

sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, será descontado do primeiro 

pagamento devido, em decorrência da execução contratual.  

15.7.7 - Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da 

celebração do contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da 

garantia prestada.  

15.7.8 - Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não atendimento 

da convocação para o fornecimento dos materiais, o valor da multa deverá ser recolhido ao 

Município, por meio de Guia de Recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

intimação.  

15.7.9 - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em dívida 

ativa, para cobrança judicial.  

15.8 - A sanção prevista no item 16.5 poderá ser aplicada aos licitantes que venham a ter uma 

conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento inverídico.  

15.9 - A aplicação de sanções à(s) contratada(s) deve ser objeto de registro como fator relevante 

para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição 

nos casos de reincidências que se tornem contumazes.  

15.10 - Nos casos em que a microempresa e/ou empresa de pequeno porte deixar de atender o 

prazo estabelecido nos itens para apresentação da documentação regular pertinente à 

regularidade fiscal, a Administração Pública aplicará a pena de suspensão de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, cumulada com a aplicação 

de uma multa compensatória no valor de 10% do valor total estimado da licitação.  

15.11 - Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal n.º 10.520/02 e 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.  

15.12 - As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e 

cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto da presente licitação, em especial 

em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por mais especiais que 

sejam e mesmo que aqui não expressos.  
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16 - CRITÉRIOS DE REAJUSTE  

16.1 - O objeto do presente contrato não poderá sofrer acréscimo ou supressões.  

 

17 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

17.1 - O pagamento relativo ao fornecimento dos produtos/materiais será feito por crédito em 

conta corrente no Banco indicado pelo fornecedor, por intermédio do Banco do Brasil, em até 

10 (dez) dias úteis, a contar da data em que for efetuado o recebimento definitivo de todos os 

produtos e serviços e aceitação das Notas Fiscais/Faturas, se nenhuma irregularidade for 

constatada.  

17.2 - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras para cada autorização de 

fornecimento, devidamente certificada no verso pelo solicitante dos bens/serviços, de que o 

objeto foi entregue em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital, Anexos, 

Instrumento Contratual, e conter:  

a) Descrição completa dos produtos, com quantidades, preço total;  

b) Número do processo administrativo;  

c) Número da licitação;  

d) Número da autorização de fornecimento.  

17.3 - O pagamento somente será liberado mediante cópia da autorização de 

Fornecimento/Ordem de Compra anexada junto com a Nota Fiscal.  

17.4 - Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes do fornecimento, será 

acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 2% por dia útil de atraso, a título de 

compensação e penalização.  

17.5 - Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento somente aplicável a obrigações 

adimplidas, a contratante fará jus a desconto na mesma proporção prevista no item anterior. 

 17.6 - A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, 

eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes 

sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.  



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS 

17.7 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão 

por conta do orçamento anual a ser indicado no momento da contratação ou do 

pedido/autorização de fornecimento.  

18 – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

18.1 – Os pagamentos decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos das 

seguintes dotações orçamentárias:  

01.01.01.031.0011.2001.4.4.90.52.00.00 – Equipamentos de Material Permanente 

01.01.01.031.0011.2001.3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

18.2 -   O valor máximo previsto para a presente contratação é de R$ 45.000,00 (quarenta e 

cinco mil reais). 

19 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS  

19.1 – Qualquer pessoa poderá impugnar o edital desde que o faça em até 2 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigindo-se à Pregoeira, devendo ser 

protocolada na sede da Câmara Municipal de Indianópolis.  

19.2 – Cabe à Pregoeira encaminhar a petição à Comissão Permanente de Licitação e/ou à 

assessoria jurídica para análise e parecer, no prazo de 3 (três) dias úteis. Acolhida a petição 

contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.  

19.3 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recurso, nos seguintes termos: 

 19.3.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. (art. 4º XVIII, da Lei n° 

10.520/02).  

19.3.2 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  

19.3.3 - A falta de manifestação motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso.  
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19.4 – Os recursos e impugnações interpostos fora do contexto deste Pregão Presencial ou fora 

dos prazos não serão conhecidos.  

20 - SUBCONTRATAÇÃO  

20.1 – Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do objeto do 

contrato.  

 

21. TRATAMENTO DIFERENCIADO À ME E EPP 

 

21-1 A licitante comprovadamente enquadrada como microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP), nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 2006, e suas alterações 

posteriores, terá o tratamento diferenciado e favorecido previsto nos itens deste Título. 

 

21.2-  Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a 

licitante deverá apresentar, no Envelope n.º 1 “Proposta de Preços”, um dos seguintes 

documentos: 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante, 

comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão 

não superior a 30 (trinta) dias. 

b) Prova de deferimento do pedido de opção pelo Simples Nacional. 

c) Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) 

referente ao último exercício social, autenticado na junta comercial da sede da licitante. 

 

21.3- Os documentos referidos no item anterior deverão ser apresentados no original, ou cópia 

autenticada por cartório competente ou ainda cópia não autenticada juntamente com os 

respectivos originais para a devida autenticação por membro da equipe de apoio. 

 

21.4- A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte terá, nesta 

licitação, os seguintes tratamentos diferenciados e favorecidos: 

Preferência de contratação por critério de desempate diferenciado; e 

Prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal. 

 

21.5- No critério de desempate diferenciado, as licitantes enquadradas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte que apresentarem seus últimos lances iguais ou até 5% superiores 

ao menor lance apresentado por licitante não enquadrada como microempresa ou empresa de 

pequeno porte terão suas propostas consideradas empatadas com a referida melhor proposta. 
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21.6 - Havendo o empate nos termos do item anterior, será assegurada às microempresas ou 

empresas de pequeno porte, cujas propostas foram consideradas empatadas, preferência na 

contratação nos seguintes termos: 

 

a) A licitante, dentre as microempresas ou empresas de pequeno porte empatadas na forma 

do item deste Título, que apresentou o menor lance poderá formular, dentro de 5 minutos, 

novo lance em valor inferior ao menor lance apresentado pela licitante não enquadrada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

b) Havendo empate em valores iguais entre as microempresas ou empresas de pequeno porte 

empatadas na forma do item 21.5 deste Título, será feito sorteio entre elas para escolher a 

que terá direito de apresentar novo lance nos mesmos termos da alínea anterior. 

 

c) Caso a licitante escolhida na forma da alínea “a” ou da alínea “b” deste item não formule 

novo lance, serão convocadas as licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte 

empatadas, na forma do item 16.5 deste Título, remanescentes, na mesma ordem 

classificatória disposta neste item, para apresentarem novo lance nos termos da aliena “a” 

deste item. 

 

21.7- Caso nenhuma das licitantes referidas no item anterior formule novo lance nos termos da 

alínea “a” do item 21.6, o objeto desta licitação será adjudicado à licitante não enquadrada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte que formulou o menor lance. 

 

21.8- O prazo de 5 minutos referido na alínea “a”, do item 21.6, deste Título, será marcado por 

relógio da Pregoeira e a contagem iniciará a partir da abertura do prazo que será declarada em 

viva voz pelo Pregoeiro ao licitante. 

 

21.9- No prazo diferenciado para apresentação dos documentos de regularidade fiscal, exigidos 

neste Edital, a licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que 

apresentar esses documentos com algum tipo de restrição terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data de declaração do vencedor deste processo, para apresentá-los novamente já 

sem qualquer restrição. 

 

21.10- O prazo referido no item anterior poderá, a critério do Presidente da Câmara Municipal 

de Indianópolis/MG, ser prorrogado por igual período. 

 

21.11- Durante o decurso dos prazos referidos nos itens 21.9 e 21.10 deste Título, a licitante 

enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar os documentos 

de regularidade fiscal com algum tipo de restrição será considerada HABILITADA e 

permanecerá no processo, observando o disposto nos itens 21.12 e 21.13 deste Título. 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS 

 

21.12- A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 

apresentar, no Envelope n.º 2, todos documentos de regularidade fiscal exigidos no item 8.1.2, 

deste Edital, mesmo se houver algum tipo de restrição, sob pena de ser considerada 

INABILITADA. 

 

21.13- Findo os prazos referidos nos itens 21.9 e 21.10 deste Título, a licitante enquadrada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte que não apresentar os documentos de 

regularidade fiscal exigidos neste Edital já sem qualquer restrição será considerada 

INABILITADA e perderá o direito de contratar com a Câmara Municipal de Indianópolis/MG 

o objeto desta licitação. 

 

21.14- Na ocorrência do disposto no item anterior, a Câmara Municipal de Indianópolis/MG 

poderá: 

a) Convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação. 

b) Revogar o presente processo licitatório. 

 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

22.1 - Aplicam-se subsidiariamente, para a presente licitação, as normas da Lei n.º 8.666, de 21 

de junho de 1993.   

22.2 – A não entrega da DECLARAÇÃO exigida no item 5.3 deste edital implicará no não 

recebimento, por parte da Pregoeira, dos envelopes contendo a documentação da proposta de 

preço e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame.  

22.3 – Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 

 22.4 – É vedado a licitante vencedora subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta 

licitação.  

22.5 – Assegura-se a Câmara Municipal de Indianópolis o direito de:  

22.5.1 - Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93), sendo vedada a inclusão 

posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente das propostas;  

22.5.2 - Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da 

Lei n.º 8.666/93), decorrente de fato superveniente devidamente comprovado;  



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS 

22.5.3 - Rescindir unilateralmente o ajuste nos termos do inciso I do art. 79, da Lei n.º 

8666/93.  

22.6 – As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 

e dos documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatório;  

22.7 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentos relativos a presente licitação.  

22.8 – Na contagem dos prazos será observado o disposto no art. 110, da Lei n.º 8666/93.  

22.9 - Reserva-se à Pregoeira o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, 

informações complementares.  

22.10 - No interesse da Câmara Municipal, sem que caiba aos participantes qualquer 

reclamação ou indenização, poderá ser: 

 a) adiada a data da abertura desta licitação;  

b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.  

22.11 - Não será permitida a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de propostas, 

pelos licitantes, após a sua entrega.  

22.12 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento 

do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.  

22.13 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  

22.14 – Em hipótese alguma serão aceitas alterações no conteúdo dos envelopes já 

protocolizados.  

22.15 – A apresentação da proposta obriga a licitante declarada vencedora ao cumprimento de 

todas as disposições contidas nesta licitação.  

22.16 – Todas as referências de tempo no Edital, observarão obrigatoriamente o horário de 

Brasília – DF.  

23 – DO FORO  
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23.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Araguari-MG, para dirimir toda e qualquer questão 

oriunda deste instrumento. 

 24 - ANEXOS DO EDITAL  

24.1 - Integram o presente edital os seguintes anexos:  

a) Anexo I –Especificações do Objeto da Licitação;  

b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;  

c) Anexo III - Declaração de cumprimento dos Requisitos Habilitatórios;  

d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Idoneidade;  

e) Anexo V - Modelo de Declaração de Observância ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, 

da Constituição Federal;  

f) Anexo VI – Declaração de recebimento e acesso a documentação;  

g) Anexo VII – Declaração de Responsabilidades;  

h) Anexo VIII – Declaração de Atendimento ao Instrumento Convocatório;  

i) Anexo IX – Modelo de Proposta de Preço;  

j) Anexo X – Minuta de Contrato.  

 

Indianópolis, 20 de março de 2017. 

 

LILIAN DA SILVA BORGES RABELO 

Pregoeira 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

A Licitação trata da Aquisição de aparelhos de ar condicionado e serviços de instalação para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Indianópolis conforme especificações a 

seguir: 

 

Item 

 

Qtde 

 

Unid 

 

Descrição – Aparelhos de Ar Condicionado e Serviços 

1 13 Peças Aquisição de condicionador de ar “Split system” do tipo “hi wall” com 

as seguintes especificações:  

Capacidade mínima de refrigeração de 9.000 BTU’s/h, 220 volts, gás 

refrigerante R-410ª, ciclo frio, classificação energética (INMETRO) A, 

compressor rotativo, condensador vertical, controle remoto sem fio, 

mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média, baixa), 

movimento e controle automático do direcionamento de ar (swing), 

indicador de temperatura na evaporadora, acionamento de emergência na 

unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia 

mínima de 12 (doze) meses. 

2 2 Peças Aquisição de condicionador de ar “Split system” do tipo “hi wall” com 

as seguintes especificações:  

Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU’s/h, 220 volts, gás 

refrigerante R-410ª, ciclo frio, classificação energética (INMETRO) B, 

compressor rotativo, condensador horizontal, controle remoto sem fio, 

mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média, baixa), 

movimento  e controle automático do direcionamento de ar (swing), 

indicador de temperatura na evaporadora , acionamento  de emergência na 

unidade interna no caso de perda ou  dano do controle remoto. Garantia 

mínima de 12 (doze) meses. 

3 5 Peças Bomba de dreno para ar condicionado Split, com descarga máxima de 

10m, aspiração máxima 1,5m, alimentação do bloco 220-240v, 50/60 Hz, 

potência da Bomba 19w, Fator funcionamento 100% 

4 01 Mão de 

Obra 

Serviços de instalação completa de aparelhos de ar condicionado hi-wall (K 

e 18 K btu frio, com tubulações de cobre com linhas mínimas de 3 metros 

de distância. Isolamento térmico de tubulações e protetor de isolamento.  

 

Serviço de instalação de bombas de drenagem para aparelhos de ar 

condicionado Split 

 

Serviço de instalação elétrica e fornecimento de materiais necessários para 

alimentação dos aparelhos de ar condicionado de potência 9K e 18K, com 

instalação de caixa de distribuição, disjuntores individuais para cada 

aparelho, disjuntor geral. O circuito elétrico deverá ser tubulado com tubos 

galvanizado e braçadeiras.  
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ANEXO II - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO NOS 

TERMOS DO ART. 4°, VI DA Lei n° 10.520 

 

 

A Pregoeira da Câmara Municipal de Indianópolis, pela presente, credencia o (a) Sr (a) 

______________________, portador (a) da Cédula de Identidade sob nº __________ e CPF 

sob nº __________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão 

Presencial n.º 3/2017  

Na qualidade de representante legal da empresa _____________________________________, 

outorga-se ao acima credenciado poderes para formular propostas e para a prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame, em especial poder de renunciar ao direito de interposição de 

recurso.  

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

__________, em __ de __________ de 2017. 

 

 

(Assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

HABILITATÓRIOS NOS TERMOS DO ART. 4°, VII DA LEI N.º 10.520  

 

 

O representante legal da Empresa ________________, na qualidade de Proponente do 

procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencial n.º 3/2017, instaurado pela 

Câmara Municipal de Indianópolis, declara para os fins de direitos que referida empresa cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. Por ser a 

expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

__________, em __ de __________ de 2017. 

 

 

(Assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 O representante legal da Empresa __________, na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório sob a modalidade Pregão Presencial n.º 3/2017, instaurado pela Câmara Municipal 

de Indianópolis, declara para os fins de direitos que referida empresa não foi declarada inidônea 

para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

__________, em __ de __________ de 2017. 

 

(Assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão Presencial n° 

3/2017, por seu representante credenciado, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, na 

forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e demais legislação 

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

e não emprega menor de dezesseis anos.  

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

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

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

________________________, em ____ de ___________ de 2017. 

 

(Assinatura do representante legal da empresa proponente)  
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E ACESSO A 

DOCUMENTAÇÃO 

 

Declaramos, para fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 

a modalidade Pregão Presencial n.º 3/2017, instaurado pela Câmara Municipal de Indianópolis, 

que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

________________________, em ____ de ___________ de 2017. 

 

(Assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO VII -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, 

instaurado pela Câmara Municipal de Indianópolis, que: 

 • assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 

sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários;  

• comprometemo-nos a manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

• comprometemo-nos a entregar produtos originais, fabricação nacional e de 1ª qualidade.  

• temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078-Código de Defesa do 

Consumidor, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial n.º 3/2017 realizado pela Câmara 

Municipal de Indianópolis.  

Por ser a expressão da verdade, assino o presente para que surta toda aos efeitos legais e 

jurídicos.  

________________, ___ de ________de 2017. 

 

 (Assinatura do representante legal da empresa proponente) 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ITEM 4.2 DO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 

Declaro para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, 

instaurado pela Câmara Municipal de Indianópolis, que:  

 Não estamos cumprindo sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei 8.666/93.  

 Não somos empresa concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação, bem como não estamos reunidas em consórcio ou coligação, ou 

que cujos sócios ou diretores pertençam simultaneamente a mais de uma empresa licitante, e 

ainda, que não existe vinculo diretamente entre os sócios.  

 Não somos pessoas jurídicas das quais participam como sócio, gerente e diretor os membros 

ou servidores do Município de Indianópolis, bem como cônjuge, companheiro ou parente até 

terceiro grau.  

 Não somos empresa de sociedade e empresários que não esteja adaptada às disposições do 

Código Civil de 2002, a teor do artigo 2031.  

 Não sou servidor efetivo, comissionado, empregado público, nem vereador, do Município de 

Indianópolis. 

  Não sou ligado a servidor efetivo, comissionado, empregado público, nem vereador, do 

Município de Indianópolis, que tenha, direta ou indiretamente, qualquer participação no 

presente processo licitatória, seja por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 

segundo grau, ou por adoção.  

Por ser a expressão da verdade, assino o presente para que surtam todos os efeitos legais.  

 

_____________, ____ de __________ de 2017. 

 

__________________________________________ 

(Assinatura do proponente ou representante legal) 



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS 

 

 

ANEXO IX -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

PROCESSO Nº 3/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2017 

OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado e serviços de instalação para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Indianópolis-MG  

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:  

 

Item 

 

Qtde 

 

Unid 

 

Descrição – Aparelhos de Ar Condicionado e Serviços 

1 13 Peças Aquisição de condicionador de ar “Split system” do tipo “hi wall” com 

as seguintes especificações:  

Capacidade mínima de refrigeração de 9.000 BTU’s/h, 220 volts, gás 

refrigerante R-410ª, ciclo frio, classificação energética (INMETRO) A, 

compressor rotativo, condensador vertical, controle remoto sem fio, 

mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média, baixa), 

movimento e controle automático do direcionamento de ar (swing), 

indicador de temperatura na evaporadora, acionamento de emergência na 

unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Garantia 

mínima de 12 (doze) meses. 

2 2 Peças Aquisição de condicionador de ar “Split system” do tipo “hi wall” com 

as seguintes especificações:  

Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTU’s/h, 220 volts, gás 

refrigerante R-410ª, ciclo frio, classificação energética (INMETRO) B, 

compressor rotativo, condensador horizontal, controle remoto sem fio, 

mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média, baixa), 

movimento e controle automático do direcionamento de ar (swing), 

indicador de temperatura na evaporadora , acionamento  de emergência na 

unidade interna no caso de perda ou  dano do controle remoto. Garantia 

mínima de 12 (doze) meses. 

3 5 Peças Bomba de dreno para ar condicionado Split, com descarga máxima de 

10m, aspiração máxima 1,5m, alimentação do bloco 220-240v, 50/60 Hz, 

potência da Bomba 19w, Fator funcionamento 100% 

4 01 Mão de 

Obra 

Serviços de instalação completa de aparelhos de ar condicionado hi-wall (K 

e 18 K btu frio, com tubulações de cobre com linhas mínimas de 3 metros 

de distância. Isolamento térmico de tubulações e protetor de isolamento.  

Serviço de instalação de bombas de drenagem para aparelhos de ar 

condicionado Split 
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Serviço de instalação elétrica e fornecimento de materiais necessários para 

alimentação dos aparelhos de ar condicionado de potência 9K e 18K, com 

instalação de caixa de distribuição, disjuntores individuais para cada 

aparelho, disjuntor geral. O circuito elétrico deverá ser tubulado com tubos 

galvanizado e braçadeiras.  

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 40 ( QUARENTA) DIAS  

PRAZO DE ENTREGA:  

DADOS BANCÁRIOS:  

DADOS DA EMPRESA: (todos os dados inclusive CNPJ e carimbado)  

 

____________________, de _______ de 2017 

 

____________________________________ 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO 

A Câmara Municipal de Indianópolis, órgão legislativo do Município de Indianópolis-MG, com 

sede à Rua Saint Clair de Melo, n.º 207, inscrita no CNPJ sob o nº 21.246.764/0001-31, 

Inscrição Estadual Isenta, Cidade de Indianópolis- MG, neste ato, representada pelo Presidente 

Sr. DANIEL ALVES MIRANDA, residente e domiciliado nesta cidade, portador da cédula de 

identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxx, a 

seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa comercial xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede à Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n.º xxxx, inscrita no CNPJ 

sob o nº xxxxxxxxxxxxxx, Inscrição Estadual n.º xxxxxxxxxxxxxx, Cidade de xxxxxxxxxxxxx, 

neste ato, representada pelo(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na 

cidade de xxxxxxxxxxxxxx, portador(a) da cédula de identidade nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxx, a seguir 

denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da 

Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e suas alterações e subsidiariamente Lei nº. 8.666, de 21 

de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar n.º 123/06 e demais legislações 

aplicáveis, assim como pelas condições do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 3/2017, pelos 

termos da proposta da Contratada, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Aquisição de aparelhos de ar condicionado e serviços de instalação para atender as necessidades 

da Câmara Municipal de Indianópolis-MG em conformidade com as especificações contidas no 

Anexo 1 deste instrumento de contrato. 

Parágrafo único. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do 

PREGÃO nº 3/2017, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.  

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL  

Pelo objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância 

global de R$................................, (.......................................................).  

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

Parágrafo Primeiro. A entrega será em cota única acompanhada da autorização de fornecimento.  
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Parágrafo Segundo. O local de entrega é no prédio anexo à Câmara Municipal de Indianópolis, 

situado à Rua Saint Clair de Melo, n.º 207. 

Parágrafo Terceiro. Somente serão aceitos e retirados os produtos em perfeitas condições, caso 

algum produto não apresente as condições ora estabelecidas serão eles rejeitados, ficando o 

fornecedor obrigado a substituí-los sem causar prejuízo à Câmara Municipal de Indianópolis-

MG, sujeitando a Contratada às sanções previstas neste edital e na legislação pertinente. 

 Parágrafo Quarto. O produto devolvido ao fornecedor deverá ser substituído no prazo máximo 

de 2 (dois) dias sem qualquer ônus para a Câmara Municipal de Indianópolis-MG, independente 

da aplicação das penalidades cabíveis. 

 Parágrafo Quinto. O objeto do presente contrato não poderá sofrer acréscimo ou supressões.  

Parágrafo Sexto. Os produtos somente serão recebidos se acompanhados da correspondente 

Nota Fiscal.  

Parágrafo Sétimo. Quaisquer danos ou prejuízos ocasionados ao contratante por empregados 

ou prepostos do licitante vencedor, serão de exclusiva responsabilidade deste último.  

Parágrafo Oitavo. Os equipamentos deverão ser instalados no local pedido.  

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

Parágrafo Primeiro. O pagamento relativo ao fornecimento dos produtos/materiais e serviços 

prestados será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pelo fornecedor, por 

intermédio do Banco do Brasil, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que for efetuado 

o recebimento definitivo pela Câmara Municipal de Indianópolis e aceitação das Notas 

Fiscais/Faturas, se nenhuma irregularidade for constatada.  

Parágrafo Segundo. A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras e devidamente 

certificada no verso pelo solicitante dos produtos/materiais/serviços, de que o objeto foi 

entregue/instalado em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital, Anexos, 

Instrumento Contratual, e conter obrigatoriamente:  

a) Número do processo administrativo;  

b) Número da licitação;  

c) Número da autorização de fornecimento;  
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d) Número do Contrato.  

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO  

Parágrafo Primeiro. O prazo para entrega e instalação dos equipamentos é de 40 (trinta) dias, 

contados da assinatura do Termo Contratual.  

Parágrafo Segundo. O prazo de que trata o parágrafo primeiro poderá ser revisto nas hipóteses 

e forma a que alude o art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS FINANCEIROS  

Parágrafo primeiro.  As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do(s) 

recurso(s) financeiro(s) conforme dotações classificadas e codificadas descritas abaixo:  

01.01.01.031.0011.02.2001 - Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara 

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 

CLÁUSULA SÉTIMA - CRITÉRIO DE REAJUSTE  

Parágrafo único. O objeto do presente contrato não poderá sofrer acréscimo ou supressões.  

CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE VIGÊNCIA  

Parágrafo Primeiro. O prazo de vigência do contrato será a partir de sua assinatura até 31 de 

dezembro de 2017. 

CLÁUSULA NONA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro. Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato 

nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo 

convencionados.  

Parágrafo Segundo. Constituem obrigações da CONTRATANTE:  

a) Efetuar o pagamento na forma ajustada;  

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;  

c) Receber o objeto do contrato na forma e prazos estabelecidos no Edital e Contrato.  

Parágrafo Terceiro. Constituem obrigações da CONTRATADA:  

a) Entregar os produtos na forma e prazos ajustados no presente contrato;  
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b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente Contrato;  

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação. 

 e) Manter atualizadas, durante a vigência do contrato as certidões negativas do INSS e FGTS.  

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.  

Parágrafo Primeiro. O proponente classificado chamado à contratação, ou o que lhe suceder, 

e/ou contratados, estará sujeito às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, 

sendo-lhe aplicada a multa penal 10% (dez por cento) sobre o valor da ordem de fornecimento, 

pela recusa em assinar o contrato ou aceitar outro instrumento equivalente e em caso de 

infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta apresentada.  

Parágrafo Segundo. A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a 

que se referem o art. 86 e seguintes da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, da Lei nº 10.520/02, com as 

alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste edital. 

 Parágrafo Terceiro. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a 

execução irregular ou com atraso injustificado, tem como consequência a aplicação combinada 

das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei.  

Parágrafo quarto. As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 

garantida a prévia defesa.  

a) Configurado o descumprimento das obrigações assumidas, a contratada será notificada da 

infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa. 

b) Recebida à defesa, a autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o 

acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de 

penalidade.  

c) Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação.  
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Parágrafo quinto. Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim 

como a execução irregular, com atraso injustificado ou nos casos em que o licitante/contratado 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, imoral ou cometer fraude fiscal, 

sujeitará a contratada à aplicação das seguintes sanções:  

a) Advertência;  

b) Multa;  

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

Municipal de Indianópolis-MG pelo prazo de 2 (dois) anos, e;  

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

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 

forma da Lei, perante a própria Administração que aplicou a penalidade.  

Parágrafo Sexto. A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 

necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre 

que a fornecedora descumprir qualquer das obrigações assumidas ou desatender a 

determinações da autoridade competente para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.  

Parágrafo Sétimo. A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados, 

ou para compensar execução irregular ou inexecução pode ser aplicada cumulativamente com 

a sanção restritiva de direito prevista no Parágrafo Quinto deverão ser considerados o grau de 

comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades 

constatadas, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  

a) A multa prevista no parágrafo quinto será:  

1) De 10% (dez por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, no caso de 

inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor;  

2) De 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato ou sobre o 

valor correspondente da parcela em atraso, caracterizando a mora.  

b) - A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada, bem como assim em aceitar, retirar 

ou assinar o contrato ou instrumento equivalente, caracterizará o descumprimento total das 

obrigações assumidas, ou ainda, nos casos de microempresas e/ou empresas de pequeno porte 
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quando o licitante deixar de regularizar sua situação fiscal depois de declarado vencedor do 

certame.  

c) - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a Administração poderá considerar o atraso como 

descumprimento total ou parcial da obrigação, recusando-se a receber o objeto da licitação e 

aplicando a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou sobre o valor 

correspondente à (s) parcela (s) não entregue (s).  

d) - Na hipótese do subitem anterior, se o descumprimento da obrigação comprometer o regular 

desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá se cumulada com a pena prevista 

no Parágrafo Quinto.  

e) - O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido 

assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, será descontado do primeiro pagamento 

devido, em decorrência da execução contratual.  

f) - Na hipótese de descumprimento total ou parcial da obrigação, depois da celebração do 

contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da garantia 

prestada.  

g) - Na hipótese de não cumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 

convocação para a assinatura do contrato, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro 

Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação.  

h) - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em dívida ativa, para 

cobrança judicial.  

Parágrafo Oitavo. A sanção prevista no Parágrafo Quinto poderá ser aplicada aos licitantes que 

venham a ter uma conduta antijurídica ou incompatível com a idoneidade para licitar e contratar 

com a Administração Pública ou ainda que apresentem algum documento inverídico.  

Parágrafo Nono. A aplicação de sanções à (s) contratada (s) deve ser objeto de registro como 

fator relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento 

da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes.  

Parágrafo Décimo. Nos casos em que a microempresa e/ou empresa de pequeno porte deixar 

de atender o prazo estabelecido nos itens para apresentação da documentação regular pertinente 

à regularidade fiscal, a administração pública aplicará a pena de suspensão de participação em 
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licitação e impedimento de contratar com a administração pública, cumulada com a aplicação 

de uma multa compensatória no valor de 10% do valor total estimado da licitação.  

Parágrafo Décimo Primeiro. Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei 

Federal n.º 10.520/02 e subsidiariamente a Lei n.º 8666/93, com as alterações dela decorrentes. 

 Parágrafo Décimo Segundo. As sanções ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das 

demais penas e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto da presente 

licitação, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por 

mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO  

O presente contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 

e seguintes, da Lei n° 8.666/93.  

Parágrafo único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 10.520, de 17 

de julho de 2002, e suas alterações, e subsidiariamente na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-

se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 

privado.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

Parágrafo Primeiro - O presente contrato não poderá sofrer acréscimo ou supressões, nas 

hipóteses previstas em lei.   

Parágrafo Segundo. Qualquer alteração será feita mediante de termo aditivo.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS  

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do objeto do contrato.  



 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - GARANTIA A empresa vencedora deverá fornecer garantia 

de todos os produtos de no mínimo 12 (doze) meses.  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO  

Fica eleito o Foro da Comarca de Araguari-MG, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 

deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem justas 

e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 

3 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas 

abaixo. 

Indianópolis, XX de fevereiro de 2017. 

 

DANIEL ALVES MIRANDA 

Presidente da Câmara Municipal de Indianópolis 

 

 

RESPONSÁVEL 

Empresa Contratada 

 

 

Testemunhas:  

 

______________________________  

1ª Testemunha  

 

______________________________  

2ª Testemunha  


