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Processo Licitatório 19/2019 

Pregão Presencial 16/2019 

Tipo de Licitação Menor Preço 

Credenciamento 

Iniciará às 8h:30 minutos do dia 03 de outubro de 2019 na 

Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Sete Lagoas, 

situada na Rua Domingos Louverture nº 335, região central 

do município, andar térreo. Ponto de Referência: Atrás do 

Terminal Rodoviário. 

Sessão Pública 

Iniciará imediatamente após a declaração, pelo pregoeiro, de 

encerramento da fase de credenciamento, quando então não 

será admitida a participação de retardatários. 

Objeto do Certame 
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

VIABILIZAR O "PROGRAMA CÂMARA AÇÃO" 

Edital 

O edital está disponível na sede da Câmara Municipal de Sete 

Lagoas, no horário de 8h:00min às 12h:00min e de 

13h:00min às 17h:00min, de segunda a sexta-feira, podendo 

ser retirado no site oficial – www.camarasete.mg.gov.br - ou 

solicitado através do e-mail 

cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br . 

Contatos e informações: 
Beatriz Ponciano Santos - Telefone (31) 3779-6366 ou na 

Câmara Municipal. 

Publicidade dos Atos 

Administrativos 

A publicidade oficial dos atos administrativos é feita através 

do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas, 

valendo para todos os efeitos legais nos termos do artigo 6º, 

inciso XIII da Lei Nacional nº 8.666, de 1993, acessado no 

site oficial da Câmara Municipal – 

www.camarasete.mg.gov.br -. 
 

PREÂMBULO 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, pessoa jurídica portadora do CNPJ 

19.781.236/0001-30, com sede e administração na Rua Domingos L ´Ouverture nº 335, bairro São 

Geraldo, município de Sete Lagoas/MG, doravante denominada simplesmente CÂMARA, através do 

Setor de Licitações e Contratos, torna público aos interessados que fará realizar Licitação Pública, 

instaurada na modalidade de pregão presencial, visando a contratação do objeto descrito na Seção I 

deste edital. 
 

A pregoeira designada e sua equipe de apoio receberão os envelopes contendo a proposta comercial e 

os documentos necessários à habilitação, em sessão pública a ser instaurada na data, horário e 

endereço supracitados, na Secretaria Geral desta Casa. Na hipótese de não haver expediente no dia de 

realização do Pregão, a sessão pública será realizada no primeiro dia útil subsequente, mantendo-se 

inalterado o horário de protocolo dos envelopes. 
 

A presente licitação será regida prioritariamente pela Lei n.º 10.5201, de 2002 e subsidiariamente pela 

Lei Nacional n.º 8.6662, de 1993, pela Lei Complementar n.º 1233, de 2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147, de 2014, pela Lei Nacional nº 12.846, de 20134, bem como pelas demais 

legislações inerentes a esta contratação e pelas normas deste edital. 

 
1 Institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 37, XXI da Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências. 
2 Regulamenta o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
3 Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (...). 
4 Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira, e dá outras providências. 

http://www.camarasete.mg.gov.br/
mailto:jaqueline.secretaria@camarasete.mg.gov.br
http://www.camarasete.mg.gov.br/
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Este processo licitatório destina-se a garantir a observância do Princípio constitucional da Isonomia e a 

selecionar a Proposta Comercial mais vantajosa para o Poder Legislativo, julgada em estrita 

conformidade com os Princípios Básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da 

Igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação a este edital, do Julgamento 

Objetivo e dos que lhe são correlatos. Este edital é lei entre as partes, obrigando tanto o Poder 

Legislativo quanto as licitantes proponentes a observarem as normas nele estabelecidas, nada podendo 

ser criado ou feito sem que esteja aqui previsto. 

 

SEÇÃO I 

DO OBJETO 

 

1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de viabilização do "Programa Câmara Ação", num total de 17 (dezessete) eventos, 

envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, 

contemplando todos os serviços indispensáveis à plena execução do programa, abrangendo 

coordenação, apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura 

demandada, conforme especificação detalhada no Termo de Referência - Anexo I – que é parte 

integrante e inseparável deste edital, estando a ele subordinado todas as licitantes proponentes. 

 

SEÇÃO II 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. Poderão participar deste processo licitatório todas as empresas cujo objetivo social seja compatível 

com o objeto constante na Seção I deste edital, sejam elas de grande porte, microempresas (ME) e 

empresas de pequeno porte (EPP). 

 

2. Não poderão participar deste processo a licitante proponente que tenha sido declarada inidônea por 

quaisquer órgãos da Administração Pública, Direta ou Indireta, suas Autarquias e Fundações enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e 

de contratar com o Poder Legislativo Municipal, desde que decorrido o prazo da sanção aplicada pela 

autoridade competente. 

 

2.1. Não poderá, ainda, participar, direta ou indiretamente, da presente licitação nenhuma das 

pessoas arroladas no art. 9º, incisos I, II e III da Lei Nacional nº 8.666, de 1993. 

 

3. Enquadramento na Lei Complementar nº 123, de 2006: As microempresas e empresas de 

pequeno porte que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Complementar nº 147, de 2014, deverão comprovar esta 

condição através de declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a 

qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 desta lei – Anexo IV -. 

 

 

Orientação 

A declaração comprovando que a licitante enquadra na categoria das 

ME´s e EPP´s deverá ser apresentada junto com a documentação para 

credenciamento, fora dos envelopes contendo a proposta comercial e a 

documentação de habilitação. 

 

3.1. Na hipótese da declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte estiver dentro do 

envelope contendo a proposta de preço ou do envelope contendo a documentação para fins de 
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habilitação, a pregoeira devolverá o respectivo envelope para o representante da licitante, na 

presença de todos, devidamente lacrado, para que ele retire referido documento e ato contínuo 

faça novo lacramento. 

 

3.2. Considerando que a declaração de enquadramento na categoria de micro empresa ou 

empresa de pequeno porte não é exigida para fins de habilitação, não estando arrolada nos 

artigos 28 a 31 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993 e no artigo 4º, inciso XIII da Lei Nacional nº 

10.520, de 2002, sendo exigida apenas para fins de gozar do benefício diferenciado e favorecido 

à estas empresas, na eventual falta de apresentação, inclusive por lapso do licitante, poderá ser 

suprida pela singela providência da pregoeira que terá à mão um modelo padronizado desta 

declaração, que será assinada pelo representante da licitante proponente devidamente 

credenciado e com poderes para declarar. 

 

4. Para microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao artigo 43, § 1º da Lei 

Complementar 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 2014, caso haja alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados a partir do momento que for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por 

mais 5 (cinco) dias úteis, a critério da Câmara Municipal, para regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de 

negativa. 

 

4.1. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 4, implicará na decadência 

do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 

 

 

Advertência 

Verificando a pregoeira que a licitante proponente apresentou a 

regularidade fiscal e trabalhista com restrição, ou seja, certidões com 

validade vencida, mas, após diligência nos respectivos sites oficiais ficar 

comprovada que a situação fiscal e trabalhista é regular, este ato da 

licitante será considerado como “comportamento inidôneo” e 

“apresentação de documento público falso”, passível de inabilitação plena 

e aplicação de penalidades, inclusive a constante na Seção XVI, nº 1, letra 

“d”, subitens d.1/d.2, deste edital. 

 

5. Atendendo aos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, após a etapa de lances, sendo 

verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurado, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate ficto aquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada que não se enquadre 

nesta categoria. 
 

5.1. Para efeito do disposto no item 5, ocorrendo empate ficto, assim proceder-se-á: 
 

5.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada 

para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

do certame, no prazo de 05 (cinco) minutos, após o encerramento dos lances, sob pena de 

preclusão; 
 

5.1.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do item 5, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito e no mesmo prazo; 
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5.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 5, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

 

6. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 

microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 2006, licitantes que se 

enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo 3º da referida lei. 

 

SEÇÃO III 

RETIRADA DO EDITAL 

 

1. O edital está à disposição dos interessados na sede do Poder Legislativo, endereço retro, no horário 

de 8h:00min às 12h:00min e de 13h:00min às 17h:00min, de segunda a sexta-feira e disponibilizado no 

site oficial www.camarasete.mg.gov.br, de onde poderá ser extraído ou solicitá-lo através do correio 

eletrônico cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br  

 

2. O interessado que retirar/obter o edital se compromete a acompanhar o Diário Oficial Eletrônico do 

Legislativo, disponibilizado no site oficial deste Poder – www.camarasete.mg.gov.br -, onde serão 

publicados todos os atos administrativos praticados neste certame pela pregoeira. 

 

SEÇÃO IV 

ESCLARECIMENTO OU IMPUGNAÇÃO AO EDTIAL 

 

1. Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos a respeito das cláusulas do presente 

edital de licitação, através do e-mail cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br em até 02 (dois) dias 

úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital para entrega dos envelopes contendo a proposta 

comercial e documentos de habilitação ou mediante protocolo na sede deste Poder. 

 

2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser endereçados e enviados 

para a pregoeira, que serão respondidos e disponibilizados para todos os interessados, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas do seu recebimento, através de publicação no Diário Oficial 

Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas - www.camasete.mg.gov.br  

 

 

Orientação 

É de suma importância que a licitante proponente, havendo dúvidas sobre 

as cláusulas deste edital, faça o questionamento por escrito, evitando, com 

isso, alegação de que não tinha conhecimento sobre determinada 

exigência, lembrando que entre a Administração Pública e o particular 

não existe comunicação verbal. 

 

3. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 05 (cinco) 

dias antes da data fixada para entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos 

de habilitação, devendo a Câmara Municipal, por intermédio do Presidente desta Casa, julgar e 

responder em tempo hábil. 

 

4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Câmara a licitante proponente que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à entrega dos envelopes contendo a proposta comercial 

e os documentos de habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

http://www.camarasete.mg.gov.br/
mailto:jaqueline.secretaria@camarasete.mg.gov.br
http://www.camarasete.mg.gov.br/
mailto:jaqueline.secretaria@camarasete.mg.gov.br
http://www.camasete.mg.gov.br/
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Orientação 

A impugnação feita tempestivamente pela licitante proponente não a 

impedirá de participar deste processo licitatório até o trânsito em julgado 

da decisão a ela pertinente. 

 

5. A impugnação poderá ser protocolada na Secretaria Geral desta Casa ou encaminhada através do e-

mail cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br, devendo está acompanhada do documento que concede 

poder ao signatário da peça impugnatória, sob pena de não conhecimento, devendo o original ser 

encaminhado para o endereço constante no preâmbulo, no prazo de até 03 (três) dias, não sendo 

conhecida a impugnação apresentada intempestivamente. 

 

6. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após apresentação dos envelopes não serão 

aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos, sob pena de estar-se-á ferindo o 

princípio de vinculação ao instrumento convocatório. 

 

SEÇÃO V 

CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE 

 

1. A licitante proponente deverá se apresentar para credenciamento junto à pregoeira por um único 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 

licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de entrega dos envelopes, 

identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente apropriado, 

observando o que segue adiante. 

 

1.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração, instrumento 

particular de procuração ou carta de credenciamento, ambos com firma reconhecida, onde 

constam os poderes para o representante formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame - Anexo III. 

 

1.1.1. Quando a comprovação do credenciado for feita através de instrumento particular de 

procuração ou por carta de credenciamento, estes documentos deverão está acompanhado 

do contrato social, em original ou autenticado, sob pena de não ser efetivado o 

credenciamento. 

 

1.1.2. Na eventual falta de reconhecimento de firma no instrumento particular de 

procuração ou na carta de credenciamento, inclusive por lapso do licitante, a pregoeira 

concederá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para sanar a irregularidade, sob pena de 

precluir no direito à adjudicação do objeto licitado, se for o caso, sem prejuízo das 

penalidades constantes neste edital e na lei regente. 

 

1.2. Quando se tratar de titular, diretor ou sócio gerente da empresa será exigido apresentação de 

documento devidamente autenticado, comprobatório de sua capacidade para representá-la. Essa 

comprovação deverá ser feita mediante a apresentação do Contrato Social, original ou cópia 

autenticada ou por instrumento público de procuração ou documento equivalente – Certidão 

Simplificada da Junta Comercial. 

 

1.3. A não apresentação de quaisquer dos documentos necessários ao credenciamento impedirá o 

representante de manifestar em nome da licitante durante a abertura e o processamento da 

licitação, inclusive ofertar lances, não a impedindo de participação no certame. 

 

mailto:jaqueline.secretaria@camarasete.mg.gov.br
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1.4. A licitante proponente, NO ATO DO CREDENCIAMENTO, deverá apresentar o 

instrumento de credenciamento (procuração, carta de preposição ou contrato social) e a 

declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos 

termos do artigo 4°, inciso VII da Lei n° 10.520, de 2002, conforme Anexo II. 

 

 

 

Legislação 

Artigo 4º. (...) VII – aberta a sessão, os interessados ou seus 

representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes 

contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua 

imediata abertura e `a verificação da conformidade das propostas com os 

requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

 

1.4.1. Na hipótese do documento de credenciamento e/ou a declaração referida no subitem 

1.4 estiver dentro do envelope contendo a proposta de preço ou o envelope contendo a 

documentação de habilitação, a pregoeira devolverá o respectivo envelope para o 

representante da licitante, na presença de todos, devidamente lacrado, para que ele retire 

referido documento e ato contínuo faça novo lacramento5. 

 

1.4.2. A ausência da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação no interior 

dos referidos envelopes poderá ser sanada pela singela providência da pregoeira que terá à 

mão um modelo padronizado desta declaração, que será assinada pelo representante da 

licitante proponente devidamente credenciado e com poderes para declarar. 

 

2. Buscando selecionar a proposta mais vantajosa, princípio fundamental da licitação pública, a 

pregoeira, nesta fase do certame, poderá utilizar de todas as prerrogativas legais para evitar o 

afastamento de potenciais licitantes proponentes, evitando rigor excessivo neste ato. 
 

3. Será admitida a participação neste certame a licitante proponente que promover a entrega dos seus 

envelopes – proposta comercial e documentação – até o encerramento da fase de credenciamento. 
 

SEÇÃO VI 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES – PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
 

O representante legal credenciado ou titular da empresa licitante deverá entregar à pregoeira, no local, 

dia e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e 

rubricados, contendo na parte frontal, respectivamente, os seguintes dizeres: 
 

(Identificação da empresa licitante – Razão Social) 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 

Objeto: Viabilização Programa Câmara Ação 

Processo Licitatório: 19/2019 

Pregão Presencial: 16/2019 
 

 
5 “5. Situações Especiais; 

No ato de credenciamento podem ocorrer as seguintes situações: 
(...) 
h) os documentos que comprovam a regularidade da outorga do credenciamento estão no envelope de habilitação. A comprovação da habilitação 

jurídica do outorgante é por vezes juntada por este no envelope de habilitação, o qual, como se sabe, não pode ser violado pela pregoeira e pela equipe 
de apoio antes do momento indicado na lei. Em tais casos, é possível à equipe de apoio contornar a questão, devolvendo o envelope de habilitação 
lacrado ao licitante para que ele retire os respectivos documentos, procedendo a novo lacramento. Essa é uma particularidade que temos recomendado 
para constar do edital, a fim de evitar protestos dos demais licitantes. (...)” Original sem grifo. ( JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, Conselheiro do TC 
do Distrito Federal - BLC – Boletim de Licitações e Contratos – Agosto 2003 – pág. 526) 
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(Identificação da empresa licitante – Razão Social) 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 

Objeto: Viabilização Programa Câmara Ação 

Processo Licitatório: 19/2019 

Pregão Presencial: 16/2019 

 

SEÇÃO VII 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E JULGAMENTO 

 

1. A apresentação da proposta comercial no presente certame licitatório será considerada como 

evidência de que a licitante proponente examinou completamente o edital e todos os seus anexos, que 

os comparou entre si, que obteve da Câmara Municipal todas as informações satisfatórias sobre 

qualquer ponto duvidoso, permitindo preparar a proposta comercial de maneira completa. 

 

2. Este envelope deverá ser apresentado da seguinte forma: Envelope 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”, 

em uma única via, obedecendo as seguintes exigências: 

 

2.1. Carta de Apresentação da Proposta redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos 

ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da licitante, como 

também rubricadas todas as suas folhas – Anexo V -, devendo conter: 

 

2.1.1. Valor unitário e total do(s) item(s) proposto para o objeto licitado, em moeda 

corrente do país, numericamente e pôr extenso, até dois decimais. 

 

2.1.2. Prazo de validade da proposta comercial que não poderá ser inferior a 60 dias, 

contados a partir da entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos 

de habilitação. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para 

contratação, fica a licitante proponente liberada dos compromissos assumidos. 

 

2.1.2.1. A Câmara poderá solicitar prorrogação do prazo de validade da proposta. 

Tanto a solicitação quanto a respectiva resposta deverão ser realizadas por escrito, 

não sendo admitida, entretanto, nenhuma outra alteração na proposta comercial, por 

ocasião da concordância de prorrogação de prazo. 

 

2.1.3 - Prazo de execução e pagamento de acordo com o estipulado neste edital. 

 

2.1.4 - Computar encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes 

sobre o objeto licitado, notadamente frete. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou 

indiretas omitidas na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como 

inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse título. 

2.1.5 - Número deste Pregão e conter a razão social da licitante proponente, o CNPJ, 

número de telefone, e-mail, endereço, o banco, a agência e respectivos códigos e o número 

da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento. 

 

2.1.6. A licitante proponente deverá indicar que tipo de nota fiscal irá emitir, se 

individualizada (aquisição e serviços) ou única (aquisição abrangendo o serviço), para 

fins de dotação orçamentária. 
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3. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da exclusiva e total 

responsabilidade da licitante proponente, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja 

para mais ou para menos. 

 

4. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições estabelecidas 

neste processo, sujeitando-se a licitante às sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

SEÇÃO VIII 

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

1. Serão adotados os seguintes critérios de aceitabilidade da proposta comercial: 

 

1.1. Conformidade se o objeto ofertado pela licitante proponente é compatível com o objeto 

descrito neste edital; 

 

1.2. Se a proposta apresentada pela licitante proponente atende às formalidades previstas no 

edital; 

 

1.3. Se os preços ofertados são compatíveis com os preços praticados no mercado; 

 

1.4. Conformidade das especificações constantes na proposta com a prevista neste edital em 

relação ao objeto licitado. 

 

2. Nos termos do inciso XI do art. 4º da Lei nº 10.520 de 2002, a pregoeira após a etapa de lances 

realizará novamente o juízo sobre a aceitabilidade da proposta. 

 

2.1. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 

ou acima do praticado no mercado, bem como descumprirem a exigência do subitem 2.2 da 

Seção VII deste edital. 

 

3. Será considerada vencedora do presente certame licitatória a licitante proponente que apresentar O 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

SEÇÃO IX 

ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

1. Após a fase de credenciamento a pregoeira procederá à abertura dos envelopes de Propostas 

Comerciais, para verificação do atendimento das condições de aceitabilidade previstas na Seção VIII 

deste edital. 

 

2. Em seguida classificará a proposta comercial da licitante proponente de menor preço e aquelas que 

tenham apresentado propostas comerciais em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento) relativamente à de menor preço. 

3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, a pregoeira 

classificará as melhores propostas subsequentes até o máximo de três, para que as licitantes participem 

dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

3.1. Havendo empate entre duas ou mais licitantes proponentes para preenchimento da terceira 

licitante a participar da fase de lance, a escolha será feita mediante sorteio. 
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3.2. Havendo empate entre duas ou mais licitantes proponentes que participarão da fase de lance, 

o desempate se fará através de sorteio para que se determine a ordem dos lances verbais. 

 

4. Individualmente convidadas pela pregoeira, as licitantes classificadas na forma sequencial, a partir 

da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de classificação, apresentarão lances 

verbais. 

 

5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pela pregoeira, implicará na exclusão 

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

efeito de ordenação das propostas. 

 

6. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 

preço e o valor estimado para a contratação que reflete na prévia pesquisa de mercado. 

 

7. Findos os lances verbais, a pregoeira verificará a compatibilidade do preço ofertado com o praticado 

no mercado e, motivadamente, decidirá sobre a sua aceitação. Verificando-se, no curso da análise, o 

descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada. 

 

8. Aceita a proposta, a pregoeira procederá à abertura do envelope de habilitação, para fim de 

conferência do atendimento às condições previstas na Seção X deste edital e constatado o atendimento 

das exigências fixadas no edital acerca da habilitação, a (s) licitante (s) será (ão) declarada(s) 

vencedora (s), sendo-lhe (s) adjudicado o objeto desta licitação. 

 

9. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, a pregoeira 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação, na ordem 

de classificação e assim sucessivamente, até a apuração da proposta comercial que atenda a Câmara, 

sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto. 

 

10. A pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante proponente para que seja obtido melhor 

preço, nos casos previstos nos subitens 6, 7 e 9. 

 

11. O representante credenciado ou titular da licitante proponente é responsável por todas as transações 

que forem efetuadas em nome de sua constituinte, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta 

comercial escrita e lances verbais. Os preços não poderão ser onerados em virtude de expectativa 

inflacionária, de custo financeiro ou sobre qualquer outro argumento que não tenha fundamento na 

legislação regente deste processo. 

 

12. O representante credenciado ou titular da licitante proponente deverá acompanhar todos os atos 

administrativos praticados na sessão pública, devendo nela permanecer até o final, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 

pronunciada pela pregoeira. 

 

13. Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, a pregoeira fará a correção dos 

cálculos e a proposta será aceita mediante expresso consentimento do proponente. Caso contrário, o 

item da proposta será desclassificado. 

 

14. Proferida a decisão, o resultado constará da ata a ser lavrada e assinada pela pregoeira, equipe de 

apoio e representante (s) da (s) licitante (s) presente (s). 

 

15. Na hipótese de haver divergência entre as cláusulas deste edital e as normas da lei Federal nº 

10.520, de 2002, prevalecerá o comando desta última. 
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SEÇÃO X 

FASE DE HABILITAÇÃO 

 

1. O envelope nº 02 (Documentação) deverá conter, obrigatoriamente, os documentos a seguir, que 

dizem respeito à habilitação institucional e legal da licitante proponente. Eles devem estar autenticados 

por cartório competente. No caso de fotocópias simples deverão estar acompanhadas dos respectivos 

originais, para verificação e autenticação pela pregoeira ou por integrante da equipe de apoio. 

 

1.1 – Habilitação Jurídica: 

 

Documento 01: Cédula de Identidade do representante legal da licitante proponente. 

 

Documento 02: Registro comercial no caso de empresa individual. 

 

Documento 03: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive com a última 

alteração, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, na Junta Comercial e no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. A 

apresentação do contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato social e suas 

alterações anteriores. Na hipótese de haver alteração contratual após a consolidação, esta deverá ser 

apresentada. 

 

Documento 04: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

 

Documento 05: 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. 

 

 

Atenção 

Apresentando os documentos 01 a 05 juntamente com os demais 

documentos para credenciamento, não precisarão ser inseridos neste 

envelope, evitando assim a duplicidade de documentos. 

 

1.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

Documento n.º 01: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ -; 

 

Documento 02: Prova de regularidade de tributo e contribuição Estadual e Municipal, emitida pelo 

respectivo órgão fazendário da sede da licitante; 

 

Documento 03: – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

 

Documento 04: Certificado de Regularidade de Situação -CRF- do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS-, fornecido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

Documento 05: Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT -, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 
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1.3.- Comprovação da Qualificação Econômica Financeira: 

 

Documento n.º 01: Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Falência expedida 

pela Justiça Comum instalada na Comarca sede da licitante proponente. É admitida a certidão extraída 

do site oficial do Tribunal de Justiça de Minas – www.tjmg.gov.br - ou do Tribunal do Estado da sede 

da licitante proponente para as ações de natureza cível. 

 

1.4. VISITA TÉCNICA: 

 

Documento nº 01: Declaração da própria licitante proponente que compareceu na sede da Câmara 

Municipal em dia e horário que melhor lhe convier e tomou conhecimento do local onde serão 

executado os serviços objeto desta licitação, bem como de todas as condições de execução. 

 

 

Atenção 

Não obstante a visita técnica ser realizada no horário que melhor 

convier à licitante proponente, indispensável é que o agendamento 

seja feito através do telefone (31) 3779-6349, com o servidor Darlan 

Eduardo de Souza Lima. 

 

3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 

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

 

3.1. Sendo a licitante a matriz, os documentos deverão estar com endereço da matriz; 

 

3.2. Sendo a licitante uma filial, os documentos deverão estar com endereço da filial; 

 

3.3. Sendo a licitante a matriz e a execução do contrato administrativo for pela filial, a 

documentação deverá ser apresentada com endereço da matriz e da filial, simultaneamente; 

 

3.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

4. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, grampeados/encadernados, na ordem 

prevista neste Título. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 

salvo o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes do (s) 

licitante (s) não vencedor (es) do certame, após expirado o prazo de validade da proposta comercial. 

 

5. Não será concedido prazo para apresentação de documento que não for entregue conforme 

determinado neste edital, sendo que a omissão de qualquer documento relacionado implicará na 

inabilitação da licitante proponente6. 

 

6. A pregoeira poderá, a qualquer tempo, se assim entender necessário, em caso de cópias autenticadas 

em cartório, ou publicação em órgão oficial, exigir o respectivo original para conferência, bem como o 

reconhecimento de firma quando houver dúvida a respeito da autenticidade das assinaturas apostas em 

documentos, conforme determina o § 2º do artigo 22 da Lei nº 9.784/99. 

 

7. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados 

ensejará a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

Câmara Municipal de Sete Lagoas pelo prazo máximo de até 5 (cinco) anos, bem como de proposta à 

 
6 “Artigo 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.” 

http://www.tjmg.gov.br/
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autoridade competente de aplicação da pena de inidoneidade, independentemente da adoção de 

medidas tendentes à aplicação das sansões civis e penais cabíveis, obedecido sempre o direito 

constitucional da ampla defesa e do contraditório. 

 

8. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas em papel timbrado e assinadas por 

pessoa detentora de plenos poderes de representação legal, comprovado através do Contrato Social ou 

instrumento público de procuração transferindo ao signatário os poderes de representação. 

 

SEÇÃO XI 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

1. Sendo a sistemática recursal da modalidade pregão diferenciada das modalidades tradicionais 

(Concorrência, Tomada de Preço e Convite), o momento para interposição de recurso administrativo é 

único e será concedido após a pregoeira declarar o (s) vencedor (es) deste certame, nos termos do 

inciso XVIII do art. 4º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002. 

 

2. Declarado (s) o (s) vencedor (es) do certame, qualquer licitante poderá manifestar de forma imediata 

a intenção de recorrer com a respectiva motivação, quando lhe será concedido o prazo de três dias, 

contados da data da decisão, para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo–lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

3. Interposto o recurso administrativo a pregoeira fará a análise de sua admissibilidade7 – 

preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do recurso -, podendo recebê-lo ou não, sendo que 

a decisão de mérito é de inteira competência da autoridade superior, no caso, o Presidente da Câmara. 

O recurso será recebido no efeito suspensivo e devolutivo e seu acolhimento importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

4. A falta de manifestação imediata quanto à intenção de recorrer e necessária motivação, importará na 

decadência desse direito, ficando a pregoeira autorizada a adjudicar à (s) licitante (s) vencedora (s) o 

objeto licitado. 

 

5. As razões do recurso administrativo poderão ser encaminhadas através de correio eletrônico, no 

prazo legal, devendo a posterior ser encaminhadas os originais no prazo de 03 (três) dias, endereçadas 

à pregoeira, acompanhadas do documento que concede poder ao signatário, sob pena de não 

conhecimento. 

 

SEÇÃO XII 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 

 

1. Não havendo manifestação da (s) licitante (s) proponente (s) em interpor recurso administrativo a 

pregoeira, nos termos do art. 3º, inciso IV da Lei nº 10.520, de 2002, fará a adjudicação do objeto ora 

licitado à (s) licitante (s) proponente (s) declarada (s) vencedora (s). 

 

2. Manifestando interesse em recorrer com a apresentação das razões recursais e decidido os recursos, 

a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto licitado à (s) licitante (s) declarada (s) 

vencedora (s) do certame, que será (ão) convocada (s) para assinar o contrato administrativo, tudo isto 

 
7 Acórdão 339/2010 – TCU: “(...) 9.4.3. Oriente seus pregoeiras, ao procederem ao juízo de admissibilidade das intenções de recurso manifestadas pelos 

licitantes na sessões públicas (pregão eletrônico ou presencial), que busquem verificar tão-somente a presença dos pressupostos recursais, ou seja, 
sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, abstendo-se de analisar , de antemão, o mérito do recurso, nos termos do artigo 4º, 
inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002, c/c artigo 11, inciso XVII, do Decreto nº 3.555/2000 (pregão presencial), e do artigo 26, caput, do Decreto nº 
5.450/2005 (pregão eletrônico).”  
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após constatada a regularidade dos atos procedimentais e jurídicos, atestados por parecer emitido pela 

Procuradoria Jurídica. 

 

3. Nos termos do artigo 49 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente a esta 

modalidade por força do artigo 9º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, a autoridade máxima da Câmara 

Municipal poderá revogar a licitação, por interesse público e conveniência administrativa, ou anular o 

certame quando verificado ilegalidade na prática de seus atos, tudo devidamente fundamentado. 

 

SEÇÃO XIII 

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

1. As obrigações recíprocas entre a Câmara Municipal e a (s) licitante (s) proponente (s) vencedora (s), 

futura (s) adjudicatária (s), serão definidas em instrumento de contrato, de acordo com a minuta 

inclusa – Anexo VI -, sendo que terá eficácia após a publicação do extrato no Diário Oficial Eletrônico 

do Legislativo de Sete Lagoas. 

 

2. A (s) licitante (s) proponente (s) vencedora (s), doravante adjudicatária (s), será (ão) convocada (s) 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a homologação e adjudicação do presente processo, 

prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias, se necessário, para assinar o instrumento de contrato. 

 

2.1. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo assinalado no item 2, permitirá que 

a autoridade competente proclame a extinção dos efeitos jurídicos do ato de homologação, 

adjudicação e classificação definitiva, sem prejuízo das penalidades constantes na Seção XVI 

deste edital, quando então o processo retornará à pregoeira para negociação com as demais 

licitantes proponentes8 para obter a seleção da melhor proposta. 

 

3. O instrumento de contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei 

Nacional nº 8.666, de 1993, desde que haja interesse da Câmara Municipal com a apresentação das 

devidas justificativas. 

 

4. Farão parte integrante do instrumento de contrato, independentemente de sua transcrição, as 

cláusulas deste edital e os termos da proposta comercial da (s) contratada (s). 

 

5. Verificando-se a presença de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil 

Brasileiro, a (s) licitante (s) contratada (s) se obriga (m) a comunicar, por escrito, à Câmara, a 

ocorrência do evento, suspendendo-se o instrumento de contrato enquanto perdurar a situação. 

 

5.1. Findo os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o instrumento de 

contrato estender-se-á por período de tempo necessário à ampla execução do objeto, porém não 

superior ao número de dias que foram paralisados. 

 

SEÇÃO XIV 

RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
8 O pregoeira não está restrito a negociar apenas com o segundo classificado. Deverá consultar também os demais licitantes. Assim se impõe 

porque é perfeitamente possível que o segundo melhor classificado não disponha de condições de formular uma redução maior que outros licitantes. 
Então o segundo classificado tem o direito de obter a contratação se nenhum outro dos participantes do certame não se dispuser a formular proposta 
mais vantajosa do que a dele. 

(...) 
Mas a ampla discussão com os interessados é uma alternativa que se impõe, em qualquer caso, para evitar que o inadimplemento do primeiro 

adjudicatário conduza a uma espécie de privilégio do segundo colocado em determinar condições que podem não ser as mais vantajosas para a 
Administração Pública. Também é uma solução para minorar os efeitos negativos da prática conhecida como “mergulho”, já descrita anteriormente. 
(MARÇAL JUSTEN FILHO, PREGÃO – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico – 5ª edição, revista e atualizada, Dialética, São Paulo, 
2009, página: 221).  
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1. A inexecução total ou parcial do instrumento de contrato enseja a sua rescisão, nos termos dos 

artigos 77 a 80 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993, devidamente justificado nos autos do processo, 

sujeitando o infrator às penas do art. 7º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, assegurado o direito ao 

contraditório e a ampla defesa. 

 

2. A rescisão do contrato poderá ocorrer: 

 

2.1 - Por ato unilateral e escrito da Câmara, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

art. 78 da lei geral das licitações públicas; 

 

2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste processo licitatório, desde que 

haja conveniência para a Câmara, ou, 

 

2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

2.4. De Pleno Direito, ocorrendo de forma independente de vontade de ambas as partes. 

 

3. A rescisão do contrato administrativo será precedida de autorização escrita e fundamentada pela 

autoridade competente. 
 

SEÇÃO XV 

PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 

1. O objeto desta licitação deverá ser executado no prazo de até 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de assinatura do instrumento contratual. 
 

2. O prazo de Vigência do instrumento de contrato é de 13 (treze) meses, contados a partir da data de 

assinatura do instrumento de contrato, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato 

no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas, podendo ser prorrogado para atender ao 

interesse do Município, nos termos do artigo 57, § 1º da Lei Federal n.º 8.666, de 1993. 

 

SEÇÃO XVI 

DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Recusando a licitante proponente a assinar o instrumento de contrato no prazo da Seção XIII, item 2, 

ou ainda, após assinado não cumpri-lo, total ou parcialmente, a Câmara poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar as penas do artigo 7º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, cumuladas com as sanções 

abaixo descritas, não necessariamente na ordem: 

 

a) advertência, nas hipóteses de prestação irregular do objeto licitado/contratado de que não 

resulte prejuízo para a execução contratual; 

 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 

injustificado na providência necessária e 1% (um por cento) por dia após o 30º (trigésimo) dia de 

atraso, acumulada com as multas cominatórias abaixo: 

 

b.1) multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por faltas médias, assim 

entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse 

percentual será de 10% (dez por cento); 
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b.2) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução 

parcial ou total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante, entendendo por 

inexecução total a recusa em assinar o instrumento contratual. 

 

c) impedimento de participar em licitação e de contratar com a Câmara por prazo não superior a 

05 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses: 

 

c.1) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

 

c.2) ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

 

c.3) não mantiver a proposta; 

 

c.4) falhar gravemente na execução do contrato; 

 

c.5) na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de 

providências para reparação de erros; 

 

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 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

contratada ressarcir a Câmara pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior, nas hipóteses de: 

 

d.1). Apresentar documentação falsa; 

 

d.2) Comportar-se de modo inidôneo; 

 

d.3). Fizer declaração falsa; 

 

d.4). Cometer fraude fiscal. 

 

SEÇÃO XVII 

RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO 

 

1. O recebimento do objeto deste processo será efetuado por funcionário previamente indicado pela 

Câmara, preferencialmente lotado no setor requisitante, devendo noticiar à autoridade superior caso se 

encontre em desacordo com a proposta comercial apresentada pela licitante ou pelas condições 

dispostas neste edital. 

 

2. Não aceito o objeto desta licitação, será comunicado à licitante/contratada para que proceda a 

respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados da intimação, 

de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir através deste certame. 

 

3. Condições de Pagamento: A CÂMARA efetuará o pagamento do objeto ora licitado no prazo de 10 

(dez) dias, contados a partir do recebimento definitivo de cada evento, quando o servidor encarregado 

de acompanhar a execução contratual emitirá o necessário e competente Termo de Recebimento 

Definitivo, o qual deverá estar acompanhado da respectiva Nota Fiscal, juntamente com a regularidade 

fiscal apresentada nos autos do processo licitatório. 
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3.1. O servidor responsável pela conferência do objeto licitado, identificando qualquer 

divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as 

correções necessárias, sendo que o prazo estipulado para pagamento será contado somente a 

partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

 

3.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente 

pela CÂMARA, o valor devido será acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará 

desde a data do vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 

mora serão calculados à taxa de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano, 

mediante aplicação da seguinte fórmula:  

 

I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

4. Medida acauteladora: Fica desde já reservado à CÂMARA o direito de reter o pagamento se, no ato 

da conferência da execução e aceitação do objeto deste instrumento, for constatado alguma 

imperfeição, não estando condizente com o que foi licitado e contratado. 

 

SEÇÃO XVIII 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

18.1 - A presente despesa correrá à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento do 

exercício de 2019, constante na seguinte dotação orçamentária: 01.031.2040.2.730 - Câmara em Ação 

- 3.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica = Ficha 61. 

 

SEÇÃO XIX 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1. A licitante proponente contratada deverá: 

 

1.1. Executar o objeto desta licitação, obedecendo rigorosamente as normas inerente à atividade 

empresarial e instruções da fiscalização da Câmara. 

 

1.2. Informar à fiscalização do contrato a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias 

que possam atrasar ou impedir a execução do objeto desta licitação dentro do prazo previsto, 

sugerindo as medidas que melhor entender para corrigir a situação. 

 

1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, sob pena de 

rescisão do contrato administrativo. 

 

1.4. Não ceder ou transferir a terceiro, no todo ou em parte, o objeto deste processo licitatório. 

 

1.5. Responder pelos atos de seus empregados, bem assim por danos ou prejuízos causados à 

Câmara ou a terceiros por si, seus prepostos e empregados. 
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1.6. Garantir a qualidade do objeto desta licitação. 

 

1.7. Fornecer todo o material, acessórios e equipamentos relacionados ao objeto licitado e sua 

instalação. 

 

1.8. Prestar assistência técnica imediata, gratuitamente, durante todo o prazo de garantia, exceto 

constatado mau uso do equipamento. 

 

SEÇÃO XX 

OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

1. Comunicar à (s) contratada (s) qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a execução do 

instrumento de contrato; 

 

2. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente; 

3. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato; 

 

4. Efetuar o pagamento nas datas previstas neste instrumento; 

 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA, em 

relação ao objeto licitado; 

 

6. Fiscalizar a execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

(s) contratada (s) pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

 

7. Rejeitar o objeto da licitação de má qualidade ou em desconformidade com as especificações 

constantes no Termo de Referência; 

 

8. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto licitado/contratado; 

 

SEÇÃO XXI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. A pregoeira, no interesse público, poderá sanar erros ou falhas, relevar omissões ou erros 

puramente formais observados na proposta comercial e na documentação, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

 

2. Caso necessário, a pregoeira poderá suspender a sessão do pregão para realização de diligências, 

designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes. 

 

3. O desatendimento das exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante, 

desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta, durante a 

realização da sessão pública. 

 

4. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela pregoeira à luz da Lei Nacional 10.520, de 2002 

e da Lei Nacional nº 8.666, de 1993. 

 

5. As licitantes assumem todos os custos com a preparação e apresentação de suas propostas e a 

Câmara não será, em nenhuma hipótese, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 
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6. Os envelopes de “Proposta Comercial” e de “Documentação”, não abertos, ficarão à disposição das 

licitantes pelo prazo de validade da proposta comercial, após o que serão destruídos pela Secretaria 

Geral. 

 

7. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

 

8. A Câmara e a (s) futura (s) contratada (s) poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do 

instrumento contratual, nos termos do art. 65, inciso II, letra “d” da Lei Nacional nº 8.666, de 1993, 

por repactuação precedia de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, 

obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de preços e tendo como limite a 

média dos preços encontrados no mercado em geral. 

 

9. Qualquer tolerância por parte da Câmara, no que tange ao cumprimento das obrigações assumidas 

pela (s) contratada (s), não importará, em hipótese alguma, em alteração das obrigações contratuais, 

novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas do contrato, devendo a 

Câmara exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 

 

10. A contratação do objeto licitado não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 

responsabilidade entre a Câmara e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da (s) 

contratada (s) designadas para a execução do objeto contratado, sendo a (s) contratada (s) a (s) única 

(s) responsável (is) por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e 

seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, 

previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

 

11. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

 

a) ANEXO I Termo de Referência; 

b) ANEXO II  Cumprimento Requisitos do Edital 

c) ANEXO III Modelo de Credenciamento 

d) ANEXO IV Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

e) ANEXO V Modelo da Proposta Comercial; 

f) ANEXO VI Minuta do Contrato Administrativo. 

 

SEÇÃO XXII 

CESSÃO / SUBCONTRATAÇÃO 

 

1. A (s) contratada (s) não pode (m) ceder, subcontratar e nem transferir, no todo ou em parte, o objeto 

deste processo e do futuro contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, nem ser 

executado em associação com terceiros, salvo com autorização prévia e por escrito da Câmara, sob 

pena de aplicação de sanção e/ou de rescisão contratual. 

2. Operações de fusão, cisão ou incorporação, realizadas entre a licitante proponente e terceiros, 

deverão ser comunicadas à Câmara e, na hipótese de ficar caracterizada a frustração das regras 

disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão contratual. 

 

3. A (s) contratada (s) não pode (m) ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, 

os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste certame, salvo com autorização prévia 

e por escrito da Câmara. Deverá constar obrigatoriamente da autorização prévia que a Câmara opõe ao 

Cessionário dos créditos as exceções que lhe competirem, mencionando-se expressamente que os 

pagamentos ao Cessionário estarão condicionados ao preenchimento pelo Cedente, de todas as suas 

obrigações contratuais. 
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SEÇÃO XXIII 

LEI ANTICORRUPÇÃO 

 

1. A licitante proponente, com o protocolo dos envelopes contendo a proposta comercial e os 

documentos de habilitação, reafirma o efetivo interesse em participar do presente certame e, portanto, 

está assumindo que conhece e entende os termos da Lei Nacional nº 12.846, de 2013 – Lei 

Anticorrupção -, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das 

disposições desta Lei. 

 

2. A licitante proponente, por si e por seus administradores, diretores, funcionários, bem como seus 

sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a 

realização do presente certame e na vigência do instrumento contratual, de forma ética e em 

conformidade com os preceitos legais aplicáveis, bem como se compromete a não dar, oferecer, pagar, 

prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer 

coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou 

quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, 

ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que 

violem a Lei Anticorrupção.  

 

3. Qualquer descumprimento da Lei Anticorrupção pela licitante proponente, em qualquer um dos seus 

aspectos, ensejará a sua exclusão do presente certame licitatório e na ocorrência da execução do 

instrumento contratual será causa ensejadora de sua rescisão imediata, independentemente de qualquer 

notificação, sob pena do pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do 

contrato. 

 

SEÇÃO XXIV 

COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

1. As intimações dos licitantes a respeito dos atos praticados neste processo serão realizadas no Diário 

Oficial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas, tendo eficácia plena e valerão para todos os efeitos 

legais. 

 

2. Para fins do disposto no artigo 6º, inciso XIII da Lei 8.666, de 1993, considera-se imprensa 

oficial da Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos termos da Resolução nº 1.090 de 18 de 

setembro de 2013, o DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO DE SETE LAGOAS, 

disponibilizado no site oficial – www.camarasete.mg.gov.br –  

 

SEÇÃO XXV 

FORO JUDICIAL 

 

1. As questões decorrentes da interpretação das cláusulas deste edital que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Sete 

Lagoas, Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Sete Lagoas, 13 de setembro 2019 

 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES – Pregoeira 

http://www.camarasete.mg.gov.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. OBJETO 

 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de viabilização do “Programa Câmara Ação”, 

envolvendo as etapas de planejamento, organização, coordenação e acompanhamento, contemplando 

todos os serviços indispensáveis à plena execução do programa, abrangendo coordenação, apoio 

logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda infraestrutura demandada, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR  
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

VIABILIZAÇÃO DO “PROGRAMA CÂMARA AÇÃO”, ENVOLVENDO AS ETAPAS DE 

PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, 
CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS À PLENA EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA, ABRANGENDO COORDENAÇÃO, APOIO LOGÍSTICO, MONTAGEM, 

DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA DEMANDADA, 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS SUBITENS 

ABAIXO: 

17   

1.1 

01 PALCO PROJETADO NO FORMATO DE 8,0(OITO) METROS DE FRENTE POR 6,0 (SEIS) 

METROS DE PROFUNDIDADE, EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL (LIGA 6351T6) DE ALTA 
RESISTENCIA, OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR; ALTURA  DO PISO COM  1,00 M 

DE ALTURA DO CHÃO AO PISO DO PALCO CONSTITUÍTDO POR ESTRUTURA METÁLICA E 
PLACAS DE MADEIRA PRENSADA OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, 

ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA MÍNIMA DE 20MM, COM CAPACIDADE PARA SUPORTE 

DE, NO MÍNIMO, 200 KG/M2; AVANÇO DO TIPO PASSARELA EM FORMATO “T” NAS 

DIMENSÕES DE 2,0M PARA FRENTE E 1,0M PARA CADA LADO, LARGURA MAXIMA DE 

02,0M NO MESMO NIVEL DO PALCO.  ESTRUTURA PARA P.A. FLY EM P-30, COM ALTURA 

MINIMA DE 6,0M DO CHÃO, LARGURA MINIMA DE 2,0M E PROFUNDIDADE MINIMA DE 
2,0M COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 1.500 KILOS COM SEGURANÇA; 

FECHAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO,  UMA CORTINA FRONTAL DO 

PALCO MEDINDO 8,00M X 6,00M DEVENDO MOVER-SE PARA AMBOS OS LADOS; GUARDA 
CORPO EM TODA A EXTENSÃO DAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO; 01 (UMA) ÁREA DE 

SERVIÇO LATERAL AO PALCO  MEDINDO 02,00M DE LARGURA POR 02,00M DE 

PROFUNDIDADE NO MESMO NÍVEL DO PALCO (CONTÍGUA) COM GUARDA CORPO PARA 
OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ; 02 ESCADAS DE ACESSO LATERAL 

SEGURA, EM ESTRUTURA METALICA OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, 

MEDINDO NO MINIMO 1,20 METROS DE LARGURA COM 02 CORRIMÃOS E DEGRAUS DE 
ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS; 

EXTINTORES DE INCÊNDIO E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, CONF. PROJETO E 

ESPECIFICAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS; 02 (DOIS) PRATICÁVEIS 
MEDINDO 2,00M DE FRENTE E 1,00M DE FUNDO, TIPO ROSCO E COM REGULAGEM DE 

ALTURA; SAIA DO PALCO EM TECIDO ORTOFÔNICO NA COR PRETA, SENDO DO PISO DO 

PALCO ATÉ O CHÃO EM TODO O CONTORNO DO PALCO, 02 TALHAS DE ELEVAÇÃO DE 
PELO MENOS 01 TON,; HOUSE MIX COM PISO EM ESTRUTURA METALICA, ALTURA 

MAXIMA DE 20CM DO CHÃO, LARGURA MÁXIMA DE 3,0M E PROFUNDIDADE MÁXIMA 

DE 2,0M, 01 CAMARINS CLIMATIZADOS COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 4,00 X 4,00 M, PISO 
EM CARPETE APLICADO SOBRE TABLADO DE MADEIRA, PAREDES EM PAINÉIS TS 

FORMICALIZADOS FRENTE E VERSO NA COR BRANCA, ACOPLADOS A PERFIS DE 

ALUMÍNIO ANODIZADOS COM MÍNIMO DE 2,20M DE ALTURA E PORTA EM TS COM 
FECHADURA E NO MÍNIMO 2 CHAVES E ILUMINAÇÃO, TETO EM PERGOLADO FECHADO, 

DEVERÁ TER NO MÍNIMO 02 PONTOS DE ENERGIA E 01 AR CONDICIONADO EM PLENO 

FUNCIONAMENTO. 
03 EXTINTORES DE INCENDIO CLASSE ABC, 

ART E TODOS OS LAUDOS NECESSARIOS. 

17   

1.2 

01 ESPAÇO DE LAZER CONTENDO DOIS (2) PULA-PULAS – CAMA ELÁSTICAS DE 
ESTRUTURA METÁLICA E GALVANIZADAS NO MÍNIMO 4,40 METROS DE DIÂMETROS, 

QUE COMPORTE NO MÍNIMO 200 KILOS ATENDENDO A CRIANÇAS E ADOLESCENTE, 

COM PROTEÇÃO LATERAL EM TODA SUA EXTENSÃO, ESCADAS APROPRIADAS COM 
CORRIMÃO LATERAL, TODOS OS COMPONENTES DO PULA PULA DEVERÃO 

APRESENTAR PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APTAS PARA USO, 

COMPORTANDO QUATRO (4) CRIANÇAS EM CADA PULA PULA, ALÉM DE 2 MONITORES 
POR EQUIPAMENTO.  

-DUAS (2) PISCINAS DE BOLINHA QUE COMPORTE SEIS (6) CRIANÇAS POR VEZ, COM 

QUANTIDADE MINIMA DE DUAS MIL BOLINHAS EM CADA PISCINA E EM PERFEITO 

17   
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ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, APTAS PARA USO DAS CRIANÇAS, ALÉM DE 2 
MONITORES POR CADA EQUIPAMENTO.  

1.3 

01 SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, CONTENDO, NO MÍNIMO: SISTEMA DE P.A 02 (DUAS) 

TORRES DE SOM P.A. MONTADOS NAS LATERAIS AO PALCO (L - R), OBRIGATORIAMENTE 

COM MONTAGEM EM SISTEMA "LINE ARRAY", CONTENDO, NO MINIMO, 16 (DEZESSEIS) 
CAIXAS ACÚSTICAS ORIGINAIS (LINE ARRAY), SENDO 08 (OITO) CAIXAS ACUSTICAS POR  

LADO. O P.A DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O LOCAL, GERANDO120 DB SPL NA HOUSE 

MIX. EX: D&B, VDOSC, NEXO, MEYER SOUND, ATTACK L.A.S 212, JBL, DAS, ADAMSOM, 
NORTON, FZ, LS AUDIO, EAW, OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. “OBS:  NAO 

SERÃO ACEITAS,  EM  HIPÓTESE ALGUMA,  CÓPIAS DE CAIXAS ACÚSTICAS, 

AMPLIFICADORES, ETC"; AMPLIFICAÇAO DIGITAL E CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA O 
PERFEITOFUNCIONAMENTO DO SISTEMA.  EX: LAB GRUPEN, POWER SOFT, CROWN 

XTI, D&BQ10, MACHINE, OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR, PROCESSADORES 

COMPATIVEIS COM O P.A, EX: DOLBY LAKE, XTA, DBX 4.800 , 480, BSS, OU DE 
QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR./ O P.A TAMBÉM DEVERÁ CONTAR COM UM SISTEMA 

DE 08(OITO) CAIXAS ACUSTICAS PARA SUB WOOFER, SENDO CADA UMA COM 2 (DOIS) 

ALTO FALANTES DE  18 OU 21 "(POLEGADAS) COM  PROCESSAMENTO, AMPLIFICAÇAO  E  
CABEAMENTO NECESSARIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO  SISTEMA. 01 (UM) 

SISTEMA DE FRONT FILL COM NO MINIMO 02(QUATRO) CAIXAS ACUSTICA./  01 (UMA) 

CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 
40 (QUARENTA) CANAIS DE ENTRADA COM (MIC/LINE, GANHO, 48V,Æ, INSERT) POR 

CANAL / 08 CANAIS DE ENTRADAS DE LINHA ESTÉREO/ VOLTA DE EFEITOS / 04 BANDAS 

DE EQUALIZAÇÃO TOTALMENTE PARAMÉTRICAS COM Q VARIÁVEL EM TODOS OS 
CANAIS DE ENTRADA / 01 COMPRESSOR DINÂMICO EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA 

/ 01 NOISE GATE EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA / 24 MIX AUXILIARES PRÉ/PÓS 

FADER, BALANCEADOS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS COM Q VARIÁVEL 
DE 04 BANDAS / LPF E HPF AJUSTÁVEL POR CANAL / PHANTON POWER POR CANAL / 

DELAY  EM TODAS AS VIAS DE SAÍDA / 08 GRUPOS DE MUTE / 08 CONTROLES DE VCA / 

08 SAÍDAS DE MATRIX, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 
04 BANDAS / 01 SAÍDA MASTER L, C, R, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES 

PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS / 01 SAÍDA MÁSTER L - R, BALANCEADA E COM 04 

EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS / 01 SAÍDA AUX.  MÁSTERL E R, 
BALANCEADAS / 12 CANAIS DE EQUALIZADORES GRÁFICOS DE 1/3 DE OITAVAS, 

ENDEREÇÁVEIS / 04 MULTI EFEITOS PROGRAMÁVEIS/ 01 CONTROLE DE SOLO IN PLACE. 

EX.: SONDCRAFT VI 6, YAMAHA PM1D, PM5D, PM5DRH, M7CL; MIDAS PRO 06; 
DIGIDESIGN VENUE PROFILE OU D-SHOW; DIGICO SD8 OU DE QUALIDADE IGUAL OU 

SUPERIOR/ 02(DOIS) PROCESSADORES COMPATIVEIS COM TODO O SISTEMA. EX: DOLBY 

LAKE, XTA, DBX 4.800,480, BSS OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR./ 01(UM) 
APARELHO DE CD/DVD/MP3 EX: SONI, TEAC, JVC, DENON  NUMARK OU DE QUALIDADE 

IGUAL OU SUPERIOR./ 01 (UM) KIT CDJ '"PARA O DJ" SENDO DOIS CDJ  E UM MIXER  EX: 

NUMARK, PIONNER 1000MK3,400,200 UM  MIXER  PIONNER  DJM 600   OU  DE QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR./ 01 SISTEMA DE MONITOR/ EQUIPAMENTOS DE PALCO: 06(SEIS) 

CAIXAS ACUSTICAS COM ALTO FALANTES DE 12" (DOZE POLEGADAS) COM  

AMPLIFICAÇAO E CABEAMENTO  NECESSARIO PARA  O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO 
SISTEMA     (CAIXAS DE MONITOR) EX: SM 400, CLAIR B, MEYER SOUND, OU DE 

QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR,   DE ACORDO COM O  RIDER TECNICO DAS ATRAÇÕES 
A SE  APRESENTAREM.  SISTEMA DE EAR FONES DE ACORDO COM O RIDER TÉCNICO 

DAS  ATRAÇÕES A SE  APRESENTAREM./EX: SHURE PSM 900, 600, SENNHEISER, AKG, 

PORT PRO OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR./ 01 SISTEMA DE SIDE FILL, L-R 
DUPLO COM PROCESSADOR, AMPLIFICAÇAO E CABEAMENTO NECESSARIO PARA O 

PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E, NO MINIMO, 4 (QUATRO)  CAIXAS  POR  

LADO, ATIVAS OU  PASSIVAS  DE  ACORDO COM O RIDER TECNICO  DAS ATRAÇÕES A SE 
APRESENTARM.   EX: EAW, JBL, ATTACK, LS AUDIO OU DE QUALIDADE IGUAL OU 

SUPERIOR./ 02 (DOIS) SISTEMAS DE SUB PARA BATERIA COM 2 (DOIS) ALTO FALANTES 

18" (DEZOITO POLEGADAS) DE ACORDO COM O RIDER TECNICO DAS ATRAÇÕES A SE 
APRESENTAREM./ 01 (UMA) CONSOLE DE MIXAGEM DIGITAL COM, NO MÍNIMO, AS 

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 40 (QUARENTA) CANAIS DE ENTRADA COM (MIC/LINE, 

GANHO, 48V, Æ, INSERT,) POR CANAL / 08 CANAIS DE ENTRADAS DE LINHA ESTÉREO/ 
VOLTA DE EFEITOS / 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO TOTALMENTE PARAMÉTRICAS COM 

Q VARIÁVEL EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA / 01 COMPRESSOR DINÂMICO EM 

TODOS OS CANAIS DE ENTRADA / 01 NOISE GATE EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA / 
24 MIX AUXILIARES PRÉ/PÓS FADER, BALANCEADOS E COM 04 EQUALIZADORES 

PARAMÉTRICOS COM Q VARIÁVEL DE 04 BANDAS / LPF E HPF AJUSTÁVEL POR CANAL / 

PHANTON POWER POR CANAL / DELAY  EM TODAS AS VIAS DE SAÍDA / 08 GRUPOS DE 
MUTE / 08 CONTROLES DE VCA / 08 SAÍDAS DE MATRIX, BALANCEADAS E COM 04 

EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS / 01 SAÍDA MASTER L, C, R, 

BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS / 01 SAÍDA 
MÁSTER L - R, BALANCEADA E COM 04 EQUALIZADORES PARAMÉTRICOS DE 04 BANDAS 

/ 01 SAÍDA AUX.  MÁSTER L E R, BALANCEADAS /12 CANAIS DE EQUALIZADORES 

GRÁFICOS DE 1/3 DE OITAVAS, ENDEREÇÁVEIS / 04 MULTI EFEITOS PROGRAMÁVEIS/ 01 
CONTROLE DE SOLO IN PLACE. EX.: SONDCRAFT VI 6, YAMAHA PM1D, PM5D,LS 9, 

PM5DRH, M7CL; MIDAS PRO 06; DIGIDESIGN VENUE PROFILE OU D-SHOW; DIGICO SD8 

OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR./ 01 KIT DE MICROFONES E DIREC BOX, 02 
MICROFONES SEM FIO COM 2 ANTENAS E FREQUENCIA VARIAVEL, IMPORTADOS DE 

ACORDO COM O INPUT LIST DE CADA  ARTISTA A SE  APRESENTAR EX: SHURE, ELETRO 

VOICE, BEYER DINAMIC, AKG, SENNHEISER, AUDIO  TECNICA,  BSS, WHIRLWIND, 

EAM E  KLARK  TECNIC OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR./ BACK LINE 02 (DOIS) 

17   
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AMPLIFICADORES, ESPECÍFICOS PARA GUITARRA (CONFORME O RIDER TÉCNICO DAS 
ATRAÇÕES) EX: ROLAND JAZZ CHORUS, FENDER, MARCHALL JCM, METEORO, ORANGE, 

VOX OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR./ 01 (UM) AMPLIFICADOR ESPECIFICO 

PARA CONTRABAIXO, SENDO 1 (UMA) CAIXA COM 8 (OITO) ALTO FALANTES DE 10" (DEZ  
POLEGADAS) OU UMA CAIXA COM ALTO FALANTE DE 15" (QUINZE POLEGADAS) E  1 

(UMA) CAIXA COM  4 (QUATRO) ALTO FALANTES DE  10" (DEZ POLEGADAS) EX: AMPEG, 

GALLIEN KRUEGER, HARTKE SISTEMS MESA BOOGIE OU DE QUALIDADE IGUAL OU 
SUPERIOR./ 01 (UMA) BATERIA ACUSTICA BÁSICA  SEM  PRATOS  E  EM  PERFEITO 

ESTADO  DE  USO E COMPOSTA DE : 1 (UM) BUMBO DE 22",  01 (UM)  TON DE  12", 01 (UM)  

TON DE 14", 01 (UM)   SURDO  16",  01(UM) ESTANTE DE CAIXA,  3 (TRÊS) ESTANTES DE 
PRATOS  TIPO  GIRAFA, 01 (UMA)  MAQUINA DE  HI HAT, 1 PEDAL DE BUMBO E UM  

BANCO EX: PEARL, TAMA, YAMAHA, DW DRUMMS OU DE QUALIDADE IGUAL OU 

SUPERIOR./ ACESSÓRIOS 1 (UM) MULTI CABO (SNAKE) DE, NO MÍNIMO, 48 VIAS 
ESPLITADO P.A MONITOR EM PERFEITO ESTADO, DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO 

EVENTO. SUB SNAKE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS ATRAÇÕES A SE 

APRESENTAREM. PEDESTAIS ARTICULADOS DE ACORDO COM O INPUT LIST DAS 
ATRAÇÕES A SE APRESENTAREM. MICROFONES IMPORTADOS DE ACORDO COM O 

INPUT LIST DAS ATRAÇÕES A SE APRESENTAREM E COM O CABEAMENTO NECESSÁRIO 

PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA EX: MIC AKG, ELETRO VOICE, SHURE, 
SENNHEISER, ÁUDIO TÉCNICA, BEYER DINAMIC OU DE QUALIDADE IGUAL OU 

SUPERIOR. DIRECT BOX IMPORTADOS DE ACORDO COM O INPUT LIST DAS ATRAÇÕES A 

SE APRESENTAREM. 1 (UM) SISTEMA DE A.C. MAIN POWER COM TRANSFORMADOR 220 
(DUZENTOS E VINTE) VOLTS PARA 110 (CENTO E DEZ) VOLTS, COM ISOLADOR, 

ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE NO MÍNIMO 5 (CINCO) KVA, COM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO, COM CONECTORES DE A.C. COMPATÍVEIS COM OS CONECTORES DOS 
CABOS NECESSÁRIOS PARA ENERGIZAR OS EQUIPAMENTOS ACIMA. / 1 (UM) CABO DE 

AC. TRIFÁSICO COM 50M E CAPACIDADE DE SUPORTAR A CARGA DE ENERGIA COM 

SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS ACIMA, 1 (UM) SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO DO 
PALCO X P.A. NO MÍNIMO 3 PONTOS, EFICIENTES EX: CLEARCOM, RAYCOM, OU DE 

QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR./ SISTEMA DE MONITOR/ EQUIPAMENTOS DE PALCO 

06 (SEIS) CAIXAS ACUSTICAS COM ALTO FALANTES DE 12" (DOZE POLEGADAS) COM  
AMPLIFICAÇAO E CABEAMENTO  NECESSARIO PARA  O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO 

SISTEMA (CAIXAS DE MONITOR) EX: SM 400, CLAIR B, MEYER SOUND, DE ACORDO COM 
O  RIDER TECNICO DAS ATRAÇÕES A SE  APRESENTAREM. 1 (UM) SISTEMA DE SUB PARA 

BATERIA COM 2 (DOIS) ALTO FALANTES 18" (DEZOITO POLEGADAS) DE ACORDO COM O 

RIDER TECNICO DAS ATRAÇÕES A SE APRESENTAREM. 

1.4 
20 JOGOS DE MESAS PLASTICAS OU PVC NA COR BRANCA, CADA JOGO CONTENDO: 01 

MESA COM 04 CADEIRAS. 
17   

1.5 
01 BANDA OU ARTISTA DE RENOME REGIONAL OU ESTADUAL, QUE ATUA EM TODO 
TERRITORIO NACIONAL, COM REPERTORIO VARIADO E INSTRUMENTOS PROPRIOS. 

17   

1.6 

01 EQUIPE DE PESSOAL DE APOIO, COMPOSTA POR, NO MÍNIMO, 03 (TRES) 

PROFISSIONAIS PARA ATENDER E ENCAMINHAR O FLUXO DE PESSOAS NAS ENTRADAS 
DO EVENTO, DEVENDO OS MESMOS PERMANECEREM NO LOCAL DURANTE O TEMPO 

INTEGRAL DO EVENTO. 

17   

1.7 

01 EQUIPE DE MONITORES, COMPOSTA POR, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) PROFISSIONAIS 

ESPECIALIZADOS EM ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO NAS AREAS ESPECIFICAS DO 
EVENTO, DEVIDAMENTE QUALIFICADOS E EXPERIENCIA COMPROVADA. 

17   

1.8 

06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS STANDER DEVIDAMENTE INSTALADOS, SENDO 

02(DOIS) MASCULINOS E 03(TRES) FEMININOS, E 01 (UM) PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS, 01 MASCULINO E 01 FEMININO, PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA 

DE ACESSO LIVRE ONDE OCORRERÁ O EVENTO, DEVENDO PERMANECER NOS LOCAIS 

DE INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS, PELO MENOS, 01 FUNCIONÁRIO DA EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO CONSTANTE DE PAPEL HIGIÊNICO E TODO O MATERIAL QUÍMICO 

DESODORIZANTE, BEM COMO LIMPEZA DOS BANHEIROS DURANTE TODO O PERÍODO 

DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 

17   

1.9 

10 (DEZ) TENDAS MEDINDO 5,00X5,00 METROS, DEVIDAMENTE INSTALADOS EM 

ESTRUTURA METÁLICA, COM SISTEMA DE AUTO DRENAGEM SUPERIOR, EM ALUMÍNIO 

E AÇO TRATADO, LONA TIPO ITALIANA, ANTI-MOFO, ANTI-RAIOS UV, AUTO 

EXTINGUÍVEL, PARA MAIOR CONFORTO, FECHAMENTO NAS 04 LATERAIS E PROTEÇÃO 
EM ÁREA COBERTA PARA O PÚBLICO DURANTE TODO O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO 

EVENTO, E ART E LAUDO ANTI CHAMA. 

17   

1.10 

02 (DUAS) TENDAS 10,00X10,00 METROS, DEVIDAMENTE INSTALADOS EM ESTRUTURA 
METÁLICA, COM SISTEMA DE AUTO DRENAGEM SUPERIOR, EM ALUMÍNIO E AÇO 

TRATADO, LONA TIPO ITALIANA, ANTI-MOFO, ANTI-RAIOS UV, AUTO EXTINGUÍVEL, 

PARA MAIOR CONFORTO, FECHAMENTO NAS 04 LATERAIS E PROTEÇÃO EM ÁREA 
COBERTA PARA O PÚBLICO DURANTE TODO O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO, E 

ART E LAUDO ANTI CHAMA, ONDE FUCNIONARAM O ESPAÇO DE LAZER E O ESPAÇO 

KIDS.  

17   

1.11 

01 ESPAÇO KIDS – BRINQUEDOTECA PARA CRIANÇAS ATÉ 7 (SETE) ANOS QUE ATENDA 

200 CRIANÇAS POR EVENTO, CONTEMPLANDO KIT’S DE MATERIAIS INFANTIS PARA 

COLORIR E DESENHAR COMPOSTOS POR LAPIS DE COR, GIZ DE CERA, FOLHAS 
BRANCAS, FOLHAS COM DESENHOS TRAÇADOS NAS FOLHAS; BRINQUEDOS 

PEDAGÓGICOS CONDIZENTES COM A FAIXA ETÁRIA ATÉ 7 ANOS 

-PINTURA FACIAL PARA ATENDER ATÉ 4 CRIANÇAS SIMULTANEAMENTE, INCLUINDO 
MATERIAL ATÓXICO PARA PINTURA E HIGIENE.  

-OITO (8) MONITORES PARA O ESPAÇO KIDS – BRINQUEDOTECA. 

-10 MESAS E 20 CADEIRAS INFANTIS, SENDO: --AS MESAS (LARGURA X ALTURA X 

17  
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PROFUNDIDADE) DE 50 X 45 X 50 CM),     
-- AS CADEIRAS (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) DE 31 X 48 X 27 CM      

--PESO SUPORTADO PELAS CADEIRAS: ATÉ 25 KG 

-GRADEAMENTO PARA SEPARAR O ESPAÇO KIDS DO PÚBLICO ADOLESCENTE, JOVEM E 
ADULTO E AUXÍLIANDO TAMBÉM NA ENTRADA DAS CRIANÇAS E NO AGUARDO DAS 

MESMAS FACILITANDO ASSIM A PARTICIPAÇÃO DELAS DE FORMA LÚDICA E SEGURA.        

 

1.12 

01 CONTADOR DE HISTÓRIAS, COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIAS OU CAUSOS PARA O PÚBLICO INFANTO JUVENIL. 
17   

1.13 
02 ANIMADORES/ RECREADORES COM EXPERIENCIA COMPROVADA EM FESTAS 

INFANTIS OU EVENTOS.  
17   

1.14 01 DJ COM EXPERIENCIA EM VARIOS ESTILOS MUSICAIS. 17   

1.15 

01 EQUIPE DE PRODUÇÃO: 01 COORDENADOR, 02 ASSISTENTES. NO MINIMO 17 

REUNIÕES PRE- EVENTO E 17 POS-EVENTO COM AS COMUNIDADES E ENTIDADES 

ENVOLVIDAS, ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DO 
EVENTO E COM EXPERIENCIA COMPROPOVADA EM EVENTOS DE GRANDE PORTE.  

17   

1.16 

01 SERVIÇO ELETRICO COMPLETO PARA INSTAÇÃO DE BARRACAS, LUMINARIAS, 

PORTICOS, SONORIZAÇÃO E OUTROS, FORNECENDO TODO MATERIAL DE CABOS, 

CONECTORES, LAMPADAS, TOMADAS, PINOS E DIJUNTORES PARA INSTALAÇÃO, 
INCLUINDO CABEAMENTO, FILTRO DE LINHA E TOMADAS. 

17   

1.17 

01 ESTRUTURA Q30: ESTRUTURA DE BOX TRUSS Q30 EM ALUMÍNIO, MEDINDO 

8,0(OITO) METROS DE COMPRIMENTO, 6,0(SEIS ) METROS DE LARGURA E 5,0(CINCO) 

METROS DE ALTURA, COM 04 SLEEVES, 04 PAUS DE CARGA, 04 BASES, 04 TALHAS DE 
ELEVAÇÃO DE 6,0MTS,04 CINTAS DE 01 TONELADAS, 200 PARAFUSOS, ART DE 

MONTAGEM E TODAS AS DESPESAS PARA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS,  

17   

1.18 
01 PONTO DE INTERNET CAPAZ ATENDER UM ESPAÇO ABERTO COM CAPACIDADE 

DE 50MB.  
17   

 
VALOR TOTAL 

   

 

OBS: Todos os documentos jurídicos como Alvarás, Licenças de trânsito, Meio Ambiente, Corpo de 

Bombeiros, Polícia Militar, ECAD serão por conta da vencedora do certame. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Nos termos da Resolução nº 1174/2019, foi criado o “Programa Câmara Ação” no âmbito do 

Poder Legislativo Municipal, visando ampliar as ações do Legislativo de maneira itinerante e 

descentralizada, facilitando a concretização de metas e ampliando de maneira colaborativa os projetos 

de desenvolvimento de interesse do município de Sete Lagoas. 

 

O fundamento do referido programa é a Democracia Participativa, o que significa que o 

legislativo municipal visa incluir de maneira direta e efetiva os cidadãos nos procedimentos de tomada 

de decisão e de controle do exercício do Poder. Tal inclusão se dará mediante o oferecimento de 

informações acerca de como funciona a repartição dos poderes, qual é o limite de atuação dos 

Vereadores, bem como quais são os meios e canais de comunicação disponíveis para o cidadão levar 

sua demanda para os representantes eleitos.  

 

Ademais, com a inserção da democracia participativa como fundamento da atuação da 

Câmara Municipal, pretende-se atender o interesse público de forma individualizada, sem generalizar 

as necessidades e carências de determinadas regiões. Neste sentido, ressaltamos que é fato que a 

Câmara Municipal de Sete Lagoas se encontra de portas abertas para receber o cidadão, ouvir suas 

demandas e atender suas reivindicações enquanto legítimo detentor do poder. Contudo, temos visto 

que a participação efetiva da população muitas vezes é restrita, seja porque nem todos tem facilidade 

de se locomover até as dependências da Câmara, seja porque a existência do prédio institucional pode 

constranger pessoas mais humildes.  

 

Nesse sentido:  

 
A democracia deliberativa constitui-se como um modelo ou processo de deliberação política 

caracterizado por um conjunto de pressupostos teórico-normativos que incorporam a 
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participação da sociedade civil na regulação da vida coletiva. Trata-se de um conceito que está 

fundamentalmente ancorado na ideia de que a legitimidade das decisões e ações políticas 

deriva da deliberação pública de coletividades de cidadãos livres e iguais. Constitui-se, 

portanto, em uma alternativa crítica às teorias "realistas" da democracia que, a exemplo do 

"elitismo democrático", enfatizam o caráter privado e instrumental da política. (LÜCHMANN, 

Lígia Helena Hahn. Possibilidades e limites da democracia deliberativa: a experiência do 

orçamento participativo de Porto Alegre / Lígia Helena Hahn Lüchmann. Campinas, SP: (s. n.), 

2002) 

 

Um exemplo do que se almeja conseguir com o Programa Câmara Ação é a instituição do 

Orçamento Participativo no âmbito do Município de Sete Lagoas. Em termos simples, o orçamento 

participativo objetiva submeter o destino de parte dos recursos públicos à consulta pública, através 

oitivas comunitárias abertas aos cidadãos, onde primeiro são coletadas propostas, depois votadas as 

prioridades, e encaminhadas ao governo para que ele atenda a solicitação através de investimento 

público. 

 

Sendo estes os fundamentos do “Programa Câmara Ação”, outros serviços de interesse 

público também serão levados aos cidadãos. Mediante a celebração de Termos de Cooperação, 

instituições públicas e privadas que atuem nas áreas de saúde, educação, direito, assistência social, por 

exemplo, poderão levar seus serviços e informações para os bairros durante o evento, descentralizando 

os serviços e ocupando os espaços públicos de forma eficiente. 

 

Por fim, como forma de atrair as pessoas para a rua e propiciar aos cidadãos uma 

oportunidade de convivência social lúdica e divertida, será ofertado um espaço de lazer para as 

crianças e jovens, com contação de histórias, brinquedoteca com material para artes simples e música. 

Ademais, será reservado um espaço para ocupação por parte da própria comunidade, que poderá 

comercializar alimentos e bebidas.  

 

Todos os pontos acima foram tratados na Resolução nº 1174/2019. As diretrizes do Programa 

estão definidas no art. 3º e os objetivos no art. 4º, ambos da referida Resolução. O Programa abrange a 

promoção de ações de utilidade pública mediante parcerias com instituições públicas e privadas, sem 

jamais envolver transferências de recursos, tais como: emissão de carteira de identidade, carteira de 

trabalho, requerimento do seguro-desemprego, cadastro para vagas de emprego, cadastro biométrico, 

orientação jurídica, orientação ao consumidor, dentre outros tantos. 

 

O Programa possibilita, ainda, o acesso facilitado a ações de saúde mediante parcerias com 

instituições públicas e privadas, sem, contudo, envolver transferência de recursos financeiros, tais 

como: aferição de pressão artéria, glicemia, cálculo de IMC, orientação sobre saúde bucal, saúde da 

mulher e saúde do homem. 

 

Por fim, o “Programa Câmara Ação” visa também proporcionar ao cidadão atividades 

voltadas para o bem-estar físico e mental, com atividades de lazer e cultura, inclusive, que atenda ao 

público infantil. 

 

Como amplamente dito acima, o referido Programa oferece um canal direto para o cidadão 

apresentar suas demandas, ofertando também diversos serviços de cunho social para a população. 

Desta feita, é fato que o Programa demanda uma estrutura organizacional que engloba toda a logística 

e infraestrutura necessárias para que o evento transcorra da melhor forma, proporcionando assim 

segurança e conforto aos seus participantes. Contudo, fato também é que atualmente esta Casa 

Legislativa não dispõe de tal estrutura, tampouco de pessoal qualificado para tanto, razão por que a 

presente contratação se faz necessária. 
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Nos termos do art. 6º da Resolução 1174/2019, a Câmara Municipal de Sete Lagoas poderá 

contratar terceiros, por meio de regular processo licitatório, para prestação de serviços no âmbito do 

Programa, respeitada a legislação vigente. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei 

Nacional n° 10.520, de 2002, regente da modalidade de licitação pregão, podendo ser encontrados com 

facilidade no mercado local ou regional. 

 

4. MÉTODOS DE EXECUÇÃO 

 

O Programa deverá contar com estrutura básica de 10 (dez) tendas, sendo no mínimo: 

 

Espaço denominada “TENDA QUERO TE OUVIR” 

 

Dedicado ao atendimento à comunidade, com funcionários da Câmara Municipal treinados e 

informatizados. Nesse espaço o cidadão poderá sugerir, cobrar e contribuir com informações e 

necessidades reais do seu bairro ou comunidade. Nesse local também serão recebidas propostas da 

comunidade para a elaboração do orçamento participativo. Os dados serão lançados em planilhas, com 

todas as informações do solicitante. Será feita uma triagem do grau de urgência das solicitações e sua 

distribuídas em tabelas, para posterior avaliação e providências das Comissões Parlamentares. 

 

Espaço denominado “CONHEÇA A CÂMARA” 

 

Neste espaço o cidadão poderá conhecer as ações e projetos desenvolvidos na Câmara e 

também ver imagens do novo Prédio e suas funcionalidades. É um espaço de prestação de contas 

comunitária, onde serão apresentados dados, números e principais serviços ali encontrados. Na mesma 

tenda o cidadão poderá marcar uma visita guiada ao Prédio. 

 

Espaço para prestação de serviços comunitários de interesse público 

 

Visando o interesse público e o acesso facilitado as políticas públicas e serviços 

administrativos, o Programa contará com o apoio e parceria de outras instituições, por exemplo: SESC, 

SENAI, UAI/SINE, Prefeitura, Faculdades e Universidades Públicas e Privadas, TRE (Biometria), 

entre outros. 

 

Espaço para “LAZER E CULTURA” 

 

Objetiva propiciar ao cidadão a oportunidade de usufruir serviços de lazer, esporte e cultura 

em seu ambiente de convivência social e comunitário. 

 

Espaço para GASTRONOMIA  

 

Espaço destinado para os feirantes, comerciantes e artesãos da comunidade, onde serão 

comercializados gêneros alimentícios, bebidas e pequenos trabalhos artesanais, sempre privilegiando a 

economia desenvolvida no bairro/ região em que se realiza o evento.  

 

4.1 – ESCOPO DOS SERVIÇOS 
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a) Limpeza e conservação geral de todas as áreas a serem utilizadas antes, durante e após cada 

evento solicitado; 

 

b) Concepção, planejamento e montagem de estandes e outras estruturas na execução do 

evento; 

 

c) Fornecimento de apoio logístico para os eventos, compreendendo a locação de 

equipamentos, locação de mobiliário adequado; 

 

d) Montagem e desmontagem dos equipamentos e estruturas necessárias para realização do 

evento. O valor deve contemplar frete e mão de obra para levar material, montá-lo, desmontá-lo, e 

recolhê-lo. 

e) Coordenação do evento, envolvendo reuniões prévias com a Contratante e com a 

comunidade local.  

 

4.1.1 - A prestação de serviço terá início com a apresentação demandada por evento, contendo 

o objetivo, o tema central, a previsão de data de realização e, tanto quanto possível, a indicação do 

público pretendido. 

 

4.1.2 - A partir da apresentação da demanda, a Contratada elaborará o planejamento do evento 

respectivo, que deverá, obrigatoriamente, contemplar todos os seus aspectos, sob pena de não 

aceitação por parte do Contratante. 

 

4.1.3 - RECURSOS HUMANOS: A empresa Contratada deverá, quanto a todo o pessoal que 

alocar à execução dos serviços, respeitar às regras legais trabalhistas, sociais e securitárias. 

 

4.1.4 - Os profissionais deverão ser capacitados e treinados para as atividades que lhes for 

outorgada e deverão estar devidamente equipados para o desenvolvimento e realização dos serviços, 

que estarão sujeitos a aprovação do Contratante. 

 

4.1.5. - EQUIPAMENTOS: Todos os equipamentos deverão estar em perfeito estado de uso, 

devendo ser substituídos, imediatamente, caso apresentem algum defeito. 

 

4.1.6. - Os equipamentos deverão estar ligados e testados pelo menos 02:00h (duas) horas 

antes do início do evento. 

 

4.1.7. TECNOLOGIAS PARA EVENTOS: Todas as tecnologias deverão ser cotadas 

completas, para seu perfeito funcionamento, incluindo todos os necessários para operação, disponíveis 

quando necessário (suporte, cabos e demais periféricos). 

 

4.2 – LOCAL DOS EVENTOS 

 

No decorrer do prazo de vigência contratual, serão realizados 17 eventos em bairros ou 

regiões do município de Sete Lagoas, incluindo a zona rural. 

 

Os quantitativos, locais e datas para a realização dos eventos serão informados à contratada 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da designação dos eventos, através da Ordem de 

Serviço. 

 

Todos os serviços e entregas deverão ser realizados e recebidos em conformidade com os 

artigos 73 a 76 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993. 
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5. VALOR ESTIMADO 

 

O custo estimado total da presente contratação é de R$ 422.000,00 (quatrocentos e vinte e 

dois mil reais). 

 

O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo 

administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em 

pesquisas de mercado ou mediante consulta a outras entidades, conforme o caso. 

 

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

Os bens serão recebidos: 

 

a. Provisoriamente, a partir da montagem da estrutura do evento, para efeito de verificação da 

conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta. 

 
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório. 
 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

 

A Câmara Municipal rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

A Contratada obriga-se a: 

 

Realizar a estrutura do evento em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 

Câmara, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva 

nota fiscal; 

 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos equipamentos destinados à realização 

dos eventos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990); 

 

Atender prontamente a quaisquer exigências da Câmara, inerentes ao objeto da presente 

licitação, comunicando à Câmara, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceder a data 

do evento, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação, sem prejuízo das penalidades constantes no edital e na legislação regente; 

 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

 

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
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Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras 

que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

A Contratante obriga-se a: 

 

Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário; 

 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos equipamentos recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivos;  

 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

 

Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

 

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

A Câmara Municipal poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, 

adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como 

forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Câmara Municipal, a qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

autoridade competente. 

 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, 

não implica em co-responsabilidade deste Poder Legislativo ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  

Recusando a contratada a assinar o instrumento contratual, no prazo determinado, ou ainda, 

após assinado não cumpri-lo, total ou parcialmente, a Câmara poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

as penas do artigo 7º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, cumuladas com as sanções abaixo descritas, 

não necessariamente na ordem: 
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a) advertência, nas hipóteses de prestação irregular do objeto licitado/contratado de que 

não resulte prejuízo para a execução contratual; 

b) multa moratória 0,5% (cinco décimos por cento) por fração de hora em atraso 

injustificado, incidente sobre o valor do respectivo evento; 

c) multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução 

parcial ou total, com ou sem prejuízo para o evento; 

d) impedimento de participar em licitação e de contratar com a Câmara por prazo não 

superior a 05 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses: 

 

d.1) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de 

Registro de Preço ou o instrumento de contrato; 

d.2) ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

d.3) não mantiver a proposta; 

d.4) falhar gravemente na execução do contrato; 

d.5) na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de 

providências para reparação de erros; 

 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a contratada ressarcir a Câmara pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, nas hipóteses de: 

 

e.1) Apresentar documentação falsa; 

e.2) Comportar-se de modo inidôneo; 

e.3) Fizer declaração falsa; 

e.4) Cometer fraude fiscal. 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

A licitante proponente XXXXXXXXX, pessoa jurídica portadora do CNPJ nº ___, com 

sede e administração na Rua ___ nº ___ – Bairro Centro – Município de ____, por seu representante 

legal abaixo assinado, Sr. ___, nacionalidade brasileira, estado civil ___, portador da Cédula de 

Identidade nº ___ e do CPF nº ___, nos autos do processo licitatório nº 19/2019, instaurado na 

modalidade Pregão Presencial nº 16/2019, em cumprimento ao artigo 4º, inciso VII da Lei Nacional nº 

10.520, de 2002, DECLARA à Câmara Municipal de Sete Lagoas, que cumpre plenamente os 

requisitos necessários à habilitação no certame em referência. 

 

Local e Data 

 

_________________________________________ 

Licitante Proponente: 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

Atenção 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

PROPOSTA COMERCIAL E A DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A licitante proponente ____, portadora do CNPJ n.º ___, com sede e administração na Rua 

___ n.º ___, bairro ___, município de ___, neste ato representado pelo sócio ___, nacionalidade 

brasileira, estado civil ___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da Carteira de Identidade n.º ___, 

residente e domiciliado (a) na Rua ___ n.º ___, bairro ___, município de ___, CREDENCIA o (a) Sr. 

(a) ___, nacionalidade brasileira, estado civil ___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da Carteira 

de Identidade n.º ___, residente e domiciliado(a) na Rua ___ n.º ___, bairro ___, município de ___, 

para representá-la perante a Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos atos relativos ao Pregão Presencial 

nº 16/2019, podendo, para tanto, apresentar proposta de preços e lances verbais, assinar a proposta 

apregoada, assinar atas, impugnar licitantes e propostas, recorrer de qualquer instância administrativa, 

denegar do direito de recurso, rubricar páginas de documentos, concordar, discordar, transigir, desistir, 

firmar compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, pedir informações, enfim, praticar todos 

os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento. 

 

Local e Data 

 

___________________________________________________ 

Licitante Proponente: 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

Atenção 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

PROPOSTA COMERCIAL E A DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADA 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019 

 

 

A licitante proponente ____, portadora do CNPJ n.º ___, com sede e administração na Rua ___ n.º ___, 

bairro ___, município de ___, neste ato representado pelo sócio ___, nacionalidade brasileira, estado 

civil ___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da Carteira de Identidade n.º ___, residente e 

domiciliado(a) na Rua ___ n.º ___, bairro ___, município de ___,DECLARA, sob as penas da Lei, que 

não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei e que 

cumpre os requisitos legais para qualificação como: 

 

(...) Microempresa, ME ou (...) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006; 

 

(...) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário anterior, 

receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n° 

123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados. 

 

(Assinalar a condição da empresa) 

 

(...) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 

utilizar o prazo previsto no artigo 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 

artigo 81, da Lei Nacional nº 8.666/93. 

 

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

 

Local e Data 

 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal)  

 

 

 

Atenção 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

PROPOSTA COMERCIAL E A DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO V 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Local e Data 

 

 

Á 

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS / SECRETARIA GERAL 

ATT.: PREGOEIRA 

 

A licitante proponente ____, portadora do CNPJ n.º ___, com sede e administração na Rua ___ n.º ___, 

bairro ___, município de ___, neste ato representado pelo sócio ___, nacionalidade brasileira, estado 

civil ___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da Carteira de Identidade n.º ___, residente e 

domiciliado (a) na Rua ___ n.º ___, bairro ___, município de ___, vem apresentar sua proposta 

comercial conforme descrição estabelecida no edital do Processo Licitatório nº 19/2019, instaurado na 

modalidade Pregão Presencial nº 16/2019. 

 

1 – Propomos para execução do objeto deste processo licitatório o valor global de R$ 0,00 (...), nos 

termos abaixo transcritos. 

 

Item Descrição do Objeto Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Marca 

01   R$ R$   

 

2. Esta proposta tem validade de 60 (sessenta dias) dias, contados da data da entrega do envelope. 

 

3. Vencendo o certame licitatório assinará o instrumento contratual o representante legal ___, 

nacionalidade brasileira, estado civil ___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da Carteira de 

Identidade n.º ___, residente e domiciliado na Rua ___ n.º ___, bairro ___, município de ___. 

 

4. Dados Bancários: Banco: _______; Agência: ______; Conta Corrente: ________ 

 

5. Contatos: e-mail: _______; Outros: ________ 

 

Atenciosamente 



Câmara Municipal de Sete Lagoas 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Rua Domingos L`Ouverture nº 335 – Bairro São Geraldo – Sete Lagoas / MG 

CEP: 35.700-178 - Fone: 31 3779-6300 | www.setelagoas.mg.gov.br 

 

Página 34 de 39 

Pregão Presencial 16/2019 

ANEXO VI 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00/LICITAÇÃO/2019 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS E 

DE OUTRO LADO ...... 

 

 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, pessoa jurídica portadora do CNPJ 

19.781.236/0001-30, com sede e administração na Avenida Getúlio Vargas nº 111, região central do 

município de Sete Lagoas/MG, neste ato representado pelo Presidente ___, nacionalidade brasileira, 

estado civil ___, profissão a___, portador do CPF nº ___ e da Carteira de Identidade nº ___, residente e 

domiciliado no Município de Sete Lagoas/MG, doravante denominada CÂMARA. 

 

CONTRATADA: XXXXX, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n.º ___, com sede e 

administração na Rua ___ nº ___, bairro ___, município de ___, neste ato representada pelo sócio ___, 

nacionalidade ___, estado civil ___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da Carteira de Identidade 

n.º ___, residente e domiciliado na Rua ___ nº ___, bairro ___, município de ___. 

 

(1) FINALIDADE – O presente contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento 

contratual com vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados na Cláusula Primeira, sendo 

que sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho do Presidente da Câmara exarado no 

processo licitatório nº 19/2019. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O objeto do presente instrumento contratual é a contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de viabilização do "Programa Câmara Ação", 

num total de 17 (dezessete) eventos, envolvendo as etapas de planejamento, organização, 

coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à plena 

execução do programa, abrangendo coordenação, apoio logístico, montagem, desmontagem e 

manutenção de toda infraestrutura demandada, conforme Termo de Referência e a proposta 

comercial apresentada pela CONTRATADA que é parte integrante e inseparável deste contrato 

administrativo, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento contratual tem 

origem no Processo Licitatório nº 19/2019, modalidade Pregão Presencial nº 16/2019, homologado por 

decisão fundamentada do Presidente da Câmara, em conformidade com as normas ditadas pela Lei 

Nacional nº 10.520, de 2002 e da Lei Nacional nº 8.666, de 1993 e outras normas de direito civil e 

administrativo, aplicáveis subsidiariamente à espécie, estando a ele vinculado de forma total e plena. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO: O preço total para 

execução do objeto deste contrato é de R$ 0,00 (...), nos exatos termos da proposta comercial 

apresentada, independentemente de transcrição neste instrumento, porém dele fazendo parte integrante 

e inseparável, a saber:/ 

 

Item Descrição do Objeto Quant. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 
Marca 

01   R$ R$   
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1. O recebimento do objeto deste processo será efetuado por funcionário previamente indicado pela 

Câmara, preferencialmente lotado no setor requisitante, devendo noticiar à autoridade superior caso se 

encontre em desacordo com a proposta comercial apresentada pela licitante ou pelas condições 

dispostas neste edital. 

2. Não aceito o objeto desta licitação, será comunicado à licitante/contratada para que proceda a 

respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados da intimação, 

de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir através deste certame. 

 

3. Condições de Pagamento: A CÂMARA efetuará o pagamento do objeto ora licitado no prazo de 10 

(dez) dias, contados a partir do recebimento definitivo de cada evento, quando o servidor encarregado 

de acompanhar a execução contratual emitirá o necessário e competente Termo de Recebimento 

Definitivo, o qual deverá estar acompanhado da respectiva Nota Fiscal, juntamente com a regularidade 

fiscal apresentada nos autos do processo licitatório. 

 

3.1. O servidor responsável pela conferência do objeto licitado, identificando qualquer 

divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à contratada para que sejam feitas as 

correções necessárias, sendo que o prazo estipulado para pagamento será contado somente a 

partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 

 

3.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente 

pela CÂMARA, o valor devido será acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará 

desde a data do vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 

mora serão calculados à taxa de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano, 

mediante aplicação da seguinte fórmula:  

 

I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

4. Medida acauteladora: Fica desde já reservado à CÂMARA o direito de reter o pagamento se, no ato 

da conferência da execução e aceitação do objeto deste instrumento, for constatado alguma 

imperfeição, não estando condizente com o que foi licitado e contratado. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

1. O objeto desta licitação deverá ser executado no prazo de até 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de assinatura do instrumento contratual. 
 

2. O prazo de Vigência do instrumento de contrato é de 13 (treze) meses, contados a partir da data de 

assinatura do instrumento de contrato, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato 

no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas, podendo ser prorrogado para atender ao 

interesse do Município, nos termos do artigo 57, § 1º da Lei Federal n.º 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: - A presente despesa correrá à conta dos 

recursos específicos consignados no Orçamento do exercício de 2019, constante na seguinte dotação 

orçamentária: 01.031.2040.2.730 - Câmara em Ação - 3.3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros 

- Pessoa Jurídica = Ficha 61. 
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CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Recusando a licitante proponente a assinar o instrumento de contrato no prazo da Seção XIII, item 2, 

ou ainda, após assinado não cumpri-lo, total ou parcialmente, a Câmara poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar as penas do artigo 7º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, cumuladas com as sanções 

abaixo descritas, não necessariamente na ordem: 

 

a) advertência, nas hipóteses de prestação irregular dos serviços de que não resulte prejuízo para 

a execução contratual; 

 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 

injustificado na providência necessária e 1% (um por cento) por dia após o 30º (trigésimo) dia de 

atraso, acumulada com as multas cominatórias abaixo: 

 

b.1) multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por faltas médias, assim 

entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, esse 

percentual será de 10% (dez por cento); 

 

b.2) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de inexecução 

parcial ou total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante, entendendo por 

inexecução total a recusa em assinar o instrumento contratual. 

 

c) impedimento de participar em licitação e de contratar com a Câmara por prazo não superior a 

05 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses: 

 

c.1) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

c.2) ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

c.3) não mantiver a proposta; 

c.4) falhar gravemente na execução do contrato; 

c.5) na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de 

providências para reparação de erros; 

 

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 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o (a) 

contratado (a) ressarcir a Câmara pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior, nas hipóteses de: 

 

d.1). Apresentar documentação falsa; 

d.2) Comportar-se de modo inidôneo; 

d.3). Fizer declaração falsa; 

d.4). Cometer fraude fiscal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO CONTRATUAL: Constituem motivos para a rescisão deste 

instrumento de contrato todos aqueles elencados nos artigos 78 e 79 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993, 

sem prejuízo da aplicação das penas constantes neste instrumento. A rescisão do contrato poderá 

ocorrer: 

 

7.1 - Por ato unilateral e escrito da Câmara, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 

da lei acima mencionada; 
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7.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste processo licitatório, desde que haja 

conveniência para Câmara, ou, 

 

7.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

7.4. De Pleno Direito, ocorrendo de forma independente de vontade de ambas as partes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

1. Executar o objeto desta licitação, obedecendo rigorosamente as normas inerente à atividade 

empresarial e instruções da fiscalização da Câmara. 

 

2. Informar à fiscalização do contrato a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que 

possam atrasar ou impedir a execução do objeto desta licitação dentro do prazo previsto, sugerindo as 

medidas que melhor entender para corrigir a situação. 

 

3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, sob pena de rescisão 

do contrato administrativo. 

 

4. Não ceder ou transferir a terceiro, no todo ou em parte, o objeto deste processo licitatório. 

 

5. Responder pelos atos de seus empregados, bem assim por danos ou prejuízos causados à Câmara ou 

a terceiros por si, seus prepostos e empregados. 

 

6. Garantir a qualidade do objeto desta licitação. 

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CÂMARA 

 

9.1. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a execução do 

instrumento de contrato; 

 

9.2. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente; 

 

9.3. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato; 

 

9.4. Efetuar o pagamento nas datas previstas neste instrumento; 

 

9.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA, em 

relação ao objeto licitado; 

 

9.6. Fiscalizar a execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 

da contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

 

9.7. Rejeitar o objeto deste contrato quando constatado a má qualidade ou em desconformidade com as 

especificações constantes no Termo de Referência; 

 

9.8. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado; 
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CLÁUSULA DÉCIMA – CESSÃO/SUBCONTRATAÇÃO: A CONTRATADA não pode ceder, 

subcontratar e nem transferir, no todo ou em parte, o objeto deste processo e do futuro contrato, bem 

como os direitos e obrigações dele decorrentes, nem ser executado em associação com terceiros, salvo 

com autorização prévia e por escrito da CONTRATANTE, sob pena de aplicação de sanção e/ou de 

rescisão contratual. 

 

1. Operações de fusão, cisão ou incorporação, realizadas entre a CONTRATADA e terceiros, deverão 

ser comunicadas à CONTRATANTE e, na hipótese de ficar caracterizada a frustração das regras 

disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão contratual. 

 

2. A CONTRATADA não pode ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os 

créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste certame, salvo com autorização prévia e 

por escrito da CONTRATANTE. Deverá constar obrigatoriamente da autorização prévia que a 

CONTRATANTE opõe ao Cessionário dos créditos as exceções que lhe competirem, mencionando-se 

expressamente que os pagamentos ao Cessionário estarão condicionados ao preenchimento pelo 

Cedente, de todas as suas obrigações contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. Os casos omissos neste instrumento contratual serão resolvidos à luz da Lei Nacional nº 10.520, de 

2002 e da Lei Nacional nº 8.666, de 1993. 

 

2. Qualquer tolerância por parte da CÂMARA, no que tange ao cumprimento das obrigações assumidas 

pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração das obrigações contratuais, 

novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas do instrumento de 

contrato, devendo a CÂMARA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 

 

3. A contratação do objeto licitado não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 

responsabilidade entre a CÂMARA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 

CONTRATADA designadas para a execução do objeto contratado, sendo a CONTRATADA a única 

responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus 

profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, 

social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEI ANTICORRUPÇÃO: A CONTRATADA ao celebrar o 

presente instrumento contratual reafirma que conhece e entende os termos da Lei Nacional nº 12.846, 

de 2013 – Lei Anticorrupção -, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma 

violação das disposições desta Lei. 

 

1. A CONTRATADA, por si e por seus administradores, diretores, funcionários, bem como seus sócios 

que venham a agir em seu nome, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, durante a execução 

deste contrato administrativo, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, 

bem como se compromete a não dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, 

direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade 

governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de 

influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem 

indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem a Lei Anticorrupção. 

 

2. Qualquer descumprimento da Lei Anticorrupção pela CONTRATADA, em qualquer um dos seus 

aspectos, ensejará a rescisão imediata deste contrato administrativo, independentemente de qualquer 

notificação, sob pena do pagamento de multa equivalente a 50% do valor do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO: A publicação resumida deste instrumento 

de contrato, no Diário Oficial Eletrônico, será providenciada pela CÂMARA no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO: Não obstante a boa fé das partes fica eleito o foro da 

Comarca de Sete Lagoas/MG para dirimir quaisquer questões oriundas da execução deste instrumento 

de contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos legais, juntamente com duas testemunhas que 

também o assinam. 

 

ASSINATURAS 

 

 

 

 


