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Câmara Municipal de Alegre 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º.  Piso – Centro -  Alegre (ES) - CEP: 29.500-000  
Tel.: (28) 3552-1147 / 3552-3707 – Site: www.alegre.es.leg.br  

E-mail: compraselicitacoes@alegre.leg.br /cmalegre.licitacao@gmail.com  

ID (Código Identificador): 2022.004L0200001.01.0002 

 
 

- EDITAL -  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

REGISTRO DE PREÇOS 
(Proc. N° 006, de 14/02/2022) 

 
 

 
Este procedimento licitatório e as contratações que dele resultar obedecerão a Lei Federal nº 8.666, 

de 21/06/93 e as demais especificadas abaixo 
 

 

O presente edital será realizado com COTA DE 25% EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS - ME e 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP e itens  EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE, conforme disposto nos Artigos 47 e 48 da Lei Complementar n° 147/2014. 

 
 
 

 
A Câmara Municipal de Alegre/ES, com sede na Av. Jeronimo Monteiro, n° 38, 2° piso, Centro, Alegre/ES, 
29.500-000, através de sua Pregoeira Oficial, Carolina Duarte Rodrigues, nomeada pela Portaria n° 005 de 
03 de novembro de 2021,  torna público para conhecimento dos interessados que, realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, com critério de julgamento do tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei Complementar 
n° 123, de 14/12/2006, Decreto nº 8.230, de 01/11/2011, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21/06/1993, todas com suas alterações, conforme 
especificação detalhada no Termo de Referência e as exigências estabelecidas neste Edital. 
 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:  
Os envelopes deverão ser protocolizados na recepção da Câmara, até às 08:45 horas do dia 18 de maio 
2022. 
 
 
ABERTURA DOS ENVELOPES:  
Dia 18 de maio 2022, às 09:00 horas. 
 
 
LOCAL DE JULGAMENTO:  
Plenário da Câmara Municipal de Alegre/ES, no endereço mencionado no preambulo. Após conhecimento do 
texto do edital e anexos, as cópias dos mesmos poderão ser retiradas via internet, no sítio oficial da CMA e 
Portal da transparência, quais sejam: www.alegre.es.leg.br/ e cmalegre-
es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34. Os documentos para habilitação, bem como a 
proposta, deverão ser entregues em envelopes separados, lacrados, opacos, indevassáveis e com 
identificação externa do seu conteúdo no local e hora acima estipulados. 
 
 
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço eletrônico: 
cmalegre.licitacao@gmail.com 
 
 
 

http://www.alegre.es.leg.br/
http://cmalegre-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34
http://cmalegre-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=34
mailto:cmalegre.licitacao@gmail.com
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CAPÍTULO I 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ÁUDIO, VIDEO, INFORMATICA OUTROS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em 03 (tres) lotes, conforme Proposta (ANEXO II) deste Edital, facultando-se 
ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4. As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que 
constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

1.5. Será adotado o Sistema de Registro de Preços por haver necessidade de contratações frequentes, nas 
aquisições de bens com previsão de entregas parceladas, quando, pela natureza do objeto, não for 
possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, conforme art. 3º do 
Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

 
CAPÍTULO II 

 
2. DOS TERMOS DO EDITAL 
 
2.1. ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES 

 
Esclarecimentos e Informações serão prestados na Câmara Municipal de Alegre/ES, com sede na Av. 
Jeronimo Monteiro, n° 38, 2° piso, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, horário de funcionamento das 08 às 
11 e 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo e-mail: cmalegre.licitacao@gmail.com  
 
 

2.2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 
44905200000 0000013 10010000000 – ficha 13 – equipamentos e material permanente  

 
2.3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 
A empresa deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta e 
protocolos estabelecidos no preambulo deste Edital. 

 
 

CAPÍTULO III 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste 

Edital. 
3.2 Somente poderão participar desta licitação EMPRESAS que se enquadrem no ramo de atividades 

pertinentes ao objeto da presente licitação, que atenderem a todas as exigências deste Edital e de seus 
Anexos, vedada à participação de empresas que: 
a) estejam cumprindo suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com 

o Município de Alegre/ES, ou tenham sido declaradas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar 
com a Administração Pública, salvo as já reabilitadas; 

b) sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concurso de credores, em dissolução 
ou liquidação; 

c) cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, administradores ou sócios, sejam servidores públicos 
municipais; 

d) consórcios de empresas; 
e) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 
f) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

mailto:cmalegre.licitacao@gmail.com
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g) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 

h) que estejam enquadradas nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8666/93 e suas alterações; 
i) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
 

CAPÍTULO IV 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa licitante far-se-á 
representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e SOMENTE ESTES PODERÃO ATUAR 
NA FORMULAÇÃO DE LANCES E NA PRÁTICA DOS DEMAIS ATOS INERENTES AO CERTAME.  

4.2. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários 
poderes para a representação ou credenciamento através da apresentação dos documentos, em original 
ou cópia autenticada.  

4.3. Caso a empresa se faça representar por seu sócio deverá este, para que se promovam as devidas 
averiguações quanto à administração, assinatura e gerência da sociedade, apresentar: 

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com foto); 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou no caso de empresário 
individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis. 

4.4. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo 
imprescindível para que o credenciamento seja aceito a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com foto); 

b) Procuração ou Carta de Credenciamento, conforme modelo em anexo, firmada pelo 
representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 
Social, de forma a comprovar a condição do titular para delegar poderes ao representante a 
ser credenciado; 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou no caso de empresário 
individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis.  

 
4.5. Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados à Pregoeira, no momento da 

licitação, em separado dos envelopes de documentação e proposta.  
4.6. Caso sejam enviados via postal, deverão obedecer ao padrão dos envelopes da proposta e habilitação, 

estando em apartado dos demais. Poderá ser diligenciada junto ao envelope de habilitação a existência 
do credenciamento em seu interior.  

4.7. Caso o representante da empresa, seja ele sócio-gerente ou credenciado, não esteja portando o contrato 
social em mãos, poderá ser procedida, EXTRAORDINARIAMENTE, diligência junto ao envelope de 
habilitação, com a finalidade precípua de confirmação do teor do credenciamento e/ou representação legal 
da licitante, sendo, obviamente, proibida qualquer conferência antecipada de qualquer dos demais 
documentos constantes do envelope n° 02.  

4.8. Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas que se 
encontrarem devidamente credenciadas, conforme solicitações anteriores.  

4.9. As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido credenciamento, 
somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta, ou seja, não poderão 
ofertar lances.  
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CAPÍTULO V 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
5.1. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo as 

propostas comerciais e os documentos de habilitação, em invólucros separados, indevassáveis, lacrados 
e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 a DECLARAÇÃO deverá ser entregue 
separadamente dos envelopes (1–PROPOSTA) e (2–HABILITAÇÃO). 

5.3. O Formulário Padronizado de Proposta deverá ser emitido em 01 (UMA) VIA e preenchido pela licitante 
onde constarão: 

a) Assinatura do representante legal da empresa;  

b) Indicação obrigatória do preço unitário, total e global, expresso em moeda corrente nacional 
em algarismo, devendo ser computado neste valor todos os tributos, lucros, tarifas e 
despesas de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a ser fornecido; 

c) Indicação dos números do CNPJ; 

d) Indicação das marcas dos itens cotados na proposta - quando da aquisição de materiais - 
sob pena de desclassificação. 

 
5.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente 

cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a 
qualquer título. 

5.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de seus 
Anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 

5.6. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no ato, por simples 
manifestação de vontade do representante e aquelas cujo atendimento, nesse momento, possa 
representar risco de fraude aos princípios da licitação. 
a) Serão aceitas as propostas em que se constatarem erros de cálculo nos valores propostos, 

reservando à Pregoeira o direito de corrigi-los na forma seguinte: O erro na multiplicação de preços 
unitários pelas quantidades correspondentes será retificado mantendo-se o preço unitário e 
quantidade, corrigindo-se o produto; 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA COMERCIAL 

Av. Jeronimo Monteiro, n° 38, 2° piso, Centro, Alegre/ES 

Razão Social completa da licitante 

CNPJ N° ------------------- 

Referente Pregão Presencial n° XXX/2022 

 
 

 
ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO 

Av. Jeronimo Monteiro, n° 38, 2° piso, Centro, Alegre/ES 

Razão Social completa da licitante 

CNPJ N° ----------------- 

Referente Pregão Presencial n° XXX/2022 
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b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto 
pelo corrigido. 

 
5.7. As propostas que não contenham assinatura do representante legal da empresa poderão ser assinadas 

pelo credenciado/proprietário no ato da sessão, desde que o mesmo tenha poderes para tal finalidade. 
5.8. Caso haja alguma divergência de valor na proposta do licitante para o mesmo item, será considerado o 

menor valor para efeito de contratação. 
5.9. A proposta da folha 02, denominada “proposta de quantitativos”, contém as quantidades estimativas que 

serão adquiridas pelo Legislativo. Esta deverá ser preenchida na íntegra pelos licitantes para informação 
de valores globais. 

5.10. Os lances serão feitos seguindo os preços unitários indicados na proposta, que contém todos os itens 
a serem licitados. 

5.11. Os valores unitários lançados na proposta não poderão ser retirados, exceto quando houver uma 
justificativa plausível que será analisada pela Pregoeira e Equipe de Apoio, sob pena de desclassificação 
de todos os itens da proposta. 

5.12. A proposta da folha 02 deverá ser apresentada digitalizada, podendo ser utilizado “CD” ou “pen drive” 
no formato Word, a ser apresentado no momento da sessão, dentro ou fora do envelope de proposta. 
Obrigatório constar todos os itens na proposta digitalizada, inclusive os não cotados. Em último caso, a 
proposta poderá ser enviada via e-mail (cmalegre.licitacao@gmail.com) no momento da sessão. É 
importante salientar que o objetivo aqui é dar celeridade ao procedimento, e não eliminar licitantes aptos 
para a concorrência. Entretanto, aquele que fizer uso do recurso de e-mail arcará com os riscos de 
possíveis problemas de conexão com a internet no dia da sessão. 

 
 

CAPÍTULO VI 
6. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO 

6.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das empresas licitantes e demais pessoas 
presentes ao ato público, a Pregoeira receberá, em envelopes distintos, devidamente lacrados, os 
documentos exigidos para habilitação e a proposta.  

6.2. Não serão recebidas documentações e proposta fora do prazo estabelecido neste Edital, salvo os casos 
tratados por este edital. 

6.3. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes deverão apresentar, primeiramente, o 
credenciamento, e, posteriormente, a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos 
de habilitação, podendo ser utilizado o modelo em anexo. As empresas que decidirem pelo envio do 
envelope sem representação na fase de lances deverão encaminhar a declaração de que trata este 
subitem em envelope separado da documentação e proposta, para que se promovam as devidas 
verificações quanto ao citado documento. A não apresentação da declaração em questão acarretará o 
impedimento da empresa de participar do certame. 

6.4. A documentação jurídica (contrato social) utilizada no credenciamento será entregue ao representante da 
empresa logo após conferência, desde que haja outro contrato no interior no envelope n° 02.   

6.5. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida a 
verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento, desclassificando-se 
as incompatíveis. 

6.6. No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta 
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela, poderão fazer 
novos lances verbais, de valores distintos e decrescentes, até que as empresas licitantes manifestem 
desinteresse em apresentar novos lances e se proclame o vencedor. Dos lances ofertados não caberá 
retratação. 

6.7. Caso menos de três licitantes sejam classificados, em virtude dos 10% (dez por cento), serão 
excepcionalmente convidados a participarem das ofertas de lances até um total de três empresas, 
contadas de forma subsequente àquelas já classificadas. 

6.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação 
da ordem de oferta dos lances. Caso duas ou mais propostas apresentem o mesmo preço serão 
consideradas como apenas uma, tudo isso em virtude da classificação dos 10% (dez por cento) 
disciplinada no item 6.6. 

6.9. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem 
decrescente dos preços. 

6.10. É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate 

mailto:cmalegre.licitacao@gmail.com


 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

6 

Câmara Municipal de Alegre 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º.  Piso – Centro -  Alegre (ES) - CEP: 29.500-000  
Tel.: (28) 3552-1147 / 3552-3707 – Site: www.alegre.es.leg.br  

E-mail: compraselicitacoes@alegre.leg.br /cmalegre.licitacao@gmail.com  

6.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão da 
licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela empresa para efeito 
de ordenação das propostas. 

6.12. Caso não haja representante credenciado dentre as empresas convocadas para completar o número 
de licitantes, na forma do subitem 6.7, serão considerados os preços ofertados pelas empresas do 
envelope de proposta, para efeito de classificação final. 

6.13. Somente será efetivada a competição, relativamente à oferta de lances verbais, com as empresas 
devidamente classificadas, aptas para tal fim. 

6.14. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pela Pregoeira, as empresas 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.15. Sendo aceitável o preço ofertado, a Pregoeira procederá a abertura do envelope contendo os 
documentos de “HABILITAÇÃO” da empresa que apresentou o melhor lance, para verificação do 
atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital. 

6.16. Serão inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, 
SALVO EXCEÇÕES, conforme estabelecido no capítulo VII deste Edital, podendo, inclusive, ser a 
empresa penalizada conforme os ditames da lei. 

6.17. No caso de inabilitação da proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os 
documentos habilitatórios da licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim 
sucessivamente, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste Edital 

6.18. Só participarão do chamamento disciplinado no item anterior as empresas classificadas dentro dos 
10% (dez por cento) do item 6.6, EXCEPCIONALMENTE serão convidadas as empresas que estiverem 
fora do referida classificação, desde que estas aceitem a execução do serviço e/ou entrega do material no 
valor equivalente ao preço ofertado pelas empresas classificadas.     

6.19. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a empresa licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo Presidente da Câmara. 

6.20. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, a Pregoeira dará 
prosseguimento ao pregão, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão 
licitante. 

6.21. Serão devolvidos os envelopes “documentos de habilitação” dos licitantes remanescentes, que ficarão 
retidos até assinatura do contrato ou instrumento equivalente pelo licitante vencedor. A licitante poderá 
retirá-los em até 05 (cinco) dias úteis após a referida execução. Decorrido o prazo, os documentos serão 
destruídos. 

6.22. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pela Pregoeira, Equipe 
de Apoio e demais licitantes presentes. 

 
CAPÍTULO VII 

 
7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES CLASSIFICADOS 

7.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço na forma 
prescrita neste Edital, proceder-se-á à abertura do ENVELOPE n° 2, para análise dos documentos de 
habilitação da(s) proponente(s) classificada(s). 

 
7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores;  

c) Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício;  

d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir; 

e) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com foto); 
f) Inscrição no cadastro de pessoa física (CPF), em casos específicos; 
g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 
 

7.3. REGULARIDADE FISCAL 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) – 

(www.receita.fazenda.gov.br);  
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional, referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União, com validade na data de realização da licitação (www.receita.fazenda.gov.br);  
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual onde for sediada a Empresa, com validade na 

data de realização da licitação;  
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do Estado do Espírito Santo, quando a sede não 

for neste Estado, com validade na data de realização da licitação (www.sefaz.es.gov.br);  
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal onde for sediada a Empresa, com validade na 

data da realização da licitação;  
f) Certidão de Regularidade de Situação, CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

FGTS, c/ validade na realização da licitação (www.caixa.gov.br);  
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 
7.4. OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 
7.4.1. 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 
(certidões positivas e vencidas). 

7.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da licitante que se 
enquadrar na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, será assegurado prazo de 05 
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de negativa. 

7.4.3. A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, SEM 
PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação.    

7.4.4. Caso a empresa licitante pretenda efetuar o fornecimento objeto desta licitação por intermédio 
de outro estabelecimento da empresa (matriz ou filial), deverá apresentar, desde logo, o CNPJ desse 
estabelecimento para consulta da empresa, que também deverá apresentar todos os documentos de 
regularidade fiscal em nome desse estabelecimento. 

7.4.5. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser 
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na 
hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias contados da 
data da abertura da sessão pública. 

7.4.6. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar, efetuando consulta direta na Internet, 
para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico. 
 

7.5. DECLARAÇÕES 
 

a) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos 
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho executado, por menor 
de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

b) Declaração em papel timbrado da empresa, assinada pelo responsável legal, com indicação do nome, 
cargo, atestando, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação no 
presente processo licitatório; 

c) Declaração do licitante que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste edital. 
 
 

7.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank#tituloviia
about:blank#tituloviia
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a) Certidão negativa da empresa expedida pelos Ofícios Distribuidores de Falências e Concordatas do 
local da sede da empresa, expedida há menos de 90 (noventa) dias da data designada para a sessão 
de abertura dos envelopes (Fórum local), caso não haja outra validade expressa no documento; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício anterior, já exigíveis e apresentadas 
na forma da Lei (Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de 
Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial), publicados na Imprensa Oficial, no 
caso das Sociedades Anônimas, ou, nos demais casos, autenticados, certificados por contabilista 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade competente, apresentando cópia legível da página 
do Diário Oficial em que se acham regularmente transcritos, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 
03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

c) Apresentação dos cálculos dos índices extraídos das demonstrações contábeis comprovando a boa 
situação financeira conforme descrito no item “g” abaixo, devendo este, cálculos dos índices, serem 
assinados pelo responsável da empresa, assim como pelo responsável contábil da licitante; 

d) A avaliação da capacidade econômico-financeira das Licitantes, conforme §§ 1º e 5º do art. 31 da 
Lei nº 8.666/93, referentes ao último exercício, serão feitas conforme fórmula abaixo onde: 
 

(LG) = Liquidez Geral    

(SG) = Solvência Geral   

(LC) = Liquidez Corrente 

(ET) = Endividamento Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) As empresas deverão apresentar: 

Liquidez Geral (LG)  1,00 

Solvência Geral (SG) 1,00 

Liquidez Corrente (LC)  1,00 
Endividamento Total (ET) < 1 

 
f) É dispensado das exigências do item 7.6 “b” e “c” a ME e EPP, desde que apresentem documento 

comprobatório desta situação, os itens citados serão substituídos pela Declaração de Informações 
Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS (antiga Declaração Anual do Simples Nacional – DASN), desde 
que comprove boa situação financeira através do capital social. 

 
7.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Alvará de Funcionamento da empresa licitante, válido na data da realização da licitação (cópia 

autenticada); 
 
7.7.1. Demais exigências deverão obedecer às discriminadas no Termo de Referência (Anexo 

I) e nas descrições dos Itens (Anexo II) deste Edital. 
 
7.8. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) OU EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS 
 

LG= 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG= 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC= 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

ET= Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 Ativo Total 
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a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da Sede da proponente, do ano vigente, que 
comprove se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

b) Declaração de enquadramento da empresa, claramente afirmando que a empresa é Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. 
- A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte é única e exclusiva  do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências 
legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

- A não apresentação da declaração de ME/EPP ou equiparado, e a Certidão Simplificada da 
Junta Comercial do Estado da Sede da proponente, do ano vigente, que comprove se tratar de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, importará na renúncia ao tratamento consagrado na 
Lei Complementar nº 123/06. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
 
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
8.1. Declarada a empresa vencedora e habilitada, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para a 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos, mediante solicitação oficial.  
 
8.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto ao resultado do certame, importará 
preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos. 
 
8.3. Os RECURSOS e CONTRARRAZÕES DE RECURSO, deverão ser dirigidos a Pregoeira e protocolados 
junto à Recepção da Câmara Municipal de Alegre/ES, situada na Av. Jeronimo Monteiro, n° 38, 2° piso, 
Centro, Alegre/ES, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas. 

 
CAPÍTULO IX 

 
9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta 
9.2.1. A convocação se dará por meio eletrônico, e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
9.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos nos documentos, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 

CAPÍTULO X 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. O atraso ou o descumprimento da obrigação assumida permitirão a aplicação das seguintes sanções 
pelo Legislativo:  

a) advertência, que será aplicada sempre por escrito;  

b) multas, que serão graduadas, em cada caso, pela Câmara Municipal de Alegre, de acordo 
com a gravidade da infração, observados os seguintes limites:  

i. Pela não entrega do objeto após assinatura do contrato, multa de 10% 
(Dez por cento) do valor do contrato/ARP, e nessa hipótese, poderá ainda a 
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Câmara Municipal de Alegre revogar a licitação ou convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazer o fornecimento, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

ii. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no 
prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser 
descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou 
cobrado judicialmente se julgar conveniente.  

iii. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara 
Municipal de Alegre, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

iv. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 (cinco) anos.  

 
10.2. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 
gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato.  
 
10.3. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior 
ou caso fortuito. 
 
10.4. As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando se as seguintes regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá notificar 
o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia;  

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 
indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para 
aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões 
de defesa;  

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias 
consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 
8666/93;  

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço ocorridas 
no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações 
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação;  

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão promotor 
do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o 
direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;  

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise do Setor Juridico 
da Câmara Municipal de Alegre/ES.  

10.5. Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração poderão 
ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas 
efetivamente executadas do contrato. 
10.6. Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor 
do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

 
CAPÍTULO XI 

 
11. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
11.1. A empresa vencedora deverá retirar a Ordem de Fornecimento quando convocada, sob pena de decair 
o direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 
11.2. O prazo de entrega do objeto será de 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento da Ordem 

de Fornecimento (OF), prorrogável por igual período, a critério da Câmara Municipal.  
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11.3. A entrega do material ou prestação do serviço deverá ser efetuada diretamente no Setor de Compras 
da Câmara Municipal de Alegre. Telefone para contato: (028) 3552-1147. 
11.4. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto e, ainda: 

a) Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados 

pela Câmara Municipal, em estrita observância das especificações do Edital e da 

proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 

indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

b) Atender prontamente a quaisquer exigências da Câmara Municipal, inerentes 

ao objeto da presente licitação; 

c) Comunicar à Câmara Municipal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

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

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

licitação; 

e) 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. 

11.5. O prazo de entrega do objeto será de 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento da Ordem 

de Fornecimento (OF), prorrogável por igual período, a critério da Câmara Municipal.  

11.6. Sempre que necessário serão substituídos, às custas do fornecedor, os materiais que acusarem defeito 

ou que estejam em desacordo com o estipulado no edital de licitação ou apresentem quaisquer anormalidades 

que não sirvam para sua finalidade. 

11.7. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

11.8. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da abertura da sessão, caso 
não seja assinado contrato. Caso contrário, a vigência da proposta regular-se-á por cláusula específica do 
contrato assinado entre as partes, podendo este prazo ser de até um ano ou mais.   
 
 

CAPÍTULO XII 
 
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir 

da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-
se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital.  

12.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da 
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
correspondência postal com Aviso de Recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 
devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante 
o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os 
itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

12.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 
serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, 
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excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 
previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
 
13. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DO VALOR 
13.1. A aquisição será conforme disposições detalhadas no Termo de Referência (anexo I), sendo o valor 

global máximo estimado para esta licitação de: R$ 253.334,81 (duzentos e cinquenta e três mil, 
trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), salvo exceções devidamente justificadas. 

 
CAPÍTULO XIV 

 
14. DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento devido à contratada será efetuado mediante a apresentação de fatura atestada e visada 

pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir do atesto da CMA  na fatura apresentada, estando anexa a respectiva ordem de serviço 
ou autorização de fornecimento que ensejou a entrega do material solicitado. 

14.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida a empresa para retificação e reapresentação, 
acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e 
a da reapresentação. 

14.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo constante da Proposta, bem como o indicado 
para consulta durante a fase de habilitação. 

14.4. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à 
regularidade perante o Governo Federal, o Estadual, o Municipal, o Sistema de Seguridade Social 
(INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sendo necessário para tanto a 
apresentação das referidas certidões, atualizadas e dentro do prazo de vigência. 

 
CAPÍTULO XV 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA IMPUGNAÇÃO 
15.1. A Câmara Municipal de Alegre/ES poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos 
termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 
15.2. A Pregoeira dirimirá as dúvidas e/ou impugnações que suscite o presente edital de licitação, desde que 
arguidas antes e por escrito até 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura dos envelopes. 
15.3. A impugnação só será aceita caso seja protocolada no Setor de Compras e Licitações da Câmara 
Municipal de Alegre, devidamente assinada por representante legal, devendo ser aberto processo 
administrativo específico, encaminhado a Pregoeira no prazo acima estipulado. 
15.4. Entende-se, para finalidade deste edital como sendo microempresa (ME) e empresa de pequeno porte 
(EPP) conforme disciplina da Lei Complementar n° 123/2006. 
15.5. Não será considerado atraso aquele que exceder a, no máximo, 10 (dez) minutos dos horários 
estabelecidos no preâmbulo deste ato convocatório, exceto para o horário de protocolo. 
15.6. Não será igualmente considerado atraso aquele que correr por conta exclusiva da CMA, por caso fortuito 
ou força maior, mediante informações plausíveis. 
15.7. Para efeito de participação, as pessoas físicas só poderão participar quando o objeto da licitação for a 
execução de serviço individualizado, excluído quando o objeto for a entrega de materiais e execução de 
serviços não individualizados.      
15.8. A entrega dos materiais e/ou serviços será de acordo com a necessidade do Legislativo, comprovada 
pela emissão da respectiva ordem de serviço ou fornecimento. Sendo assim, os preços contratados terão 
validade de até doze (12) meses. 
 
15.9. O objetivo social da empresa (CNAE) deverá obrigatoriamente guardar relação com o objeto da licitação, 
sob pena de inabilitação.  
15.10. A licitante vencedora, quando do fornecimento de materiais, deverá estar apta a emitir NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA, não sendo possível o pagamento por outro meio. 
15.11. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados em original, em 
publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado do 
Setor de Compras e Licitações da CMA/ES. 
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15.12. Qualquer divergência ou controvérsia entre o Edital e seus anexos, prevalecerá o estabelecido no 
edital, exceto o Termo de Referência (quando houver). 
15.13. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Comarca da cidade de 
Alegre, Estado do Espírito Santo, excluindo qualquer outro por mais especial que seja. 
 

CAPÍTULO XVI 
 
16. DOS ANEXOS 
16.1. Fazem parte integrante deste Edital: 

 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Modelo de Proposta (Folhas 1 e 2) 
Anexo III – Modelo de Declaração que não emprega menor 
Anexo IV – Modelo de Declaração da não existência de fato impeditivo para habilitação 
Anexo V – Modelo de Declaração que cumpre plenamente os requisitos habilitação 
Anexo VI 
Anexo VII     

– Credenciamento (modelo) 
Minuta da Ata de Registro de Preços 

Anexo VIII – Minuta do Termo de Contrato 
   

 
 
 
 

Alegre/ES, 02 de maio de 2022. 
 
 
 
 

CAROLINA DUARTE RODRIGUES  
Pregoeira Oficial da CMA/ES 
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- ANEXO I - 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
1.1. Este Termo de Referência tem por objeto a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
SONORIZAÇÃO, ÁUDIO E SEUS ACESSÓRIOS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE ALEGRE – ES, para solução de captura, gravação e reprodução de áudio, vídeo e 
comunicação interna entre os funcionários, conforme quantidades e especificações discriminadas nos lotes 
abaixo, Instalados pelo Fornecedor Ganhador: 
 
LOTE – 01 – EQUIPAMENTOS DE VÍDEO 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 

1.  Câmera IP, HD-SDI  
1 sensor e saídas de 1 / 2,3 MOS  
HD-SDI: 1 x BNC 75 Ω Em conformidade com o RS232C padrões SMPTE 292M: 1 x Mini DIN de 8 
pinos (em) / 1 x Mini DIN de 8 pinos (sai) 
RS422: 1 x RJ-45 (controle em RS422A) USB: 1 x Mini B-porta (para manutenção) Cartão SD: `x 
slot para cartão microSD (para manutenção) Iluminação mínima 59.94 
Pan / Tilt velocidade máxima de 90 ° / seg 
Pan faixa de ± 175 ° 
A compressão JPEG (M-JPEG) /H.264 
Imagem resolução VGA (640 x 480) (16: 9 Letterbox: 640 x 320), QVGA: (320 x 240) (16: 9 
Letterbox: 320 x 180) Formato de saída de 1080p: 29.97 / 25 
1080i: 59.94 / 50 
1080PsF: 29.97 / 25 
720p: 59.94 / 50 
Sensor de imagem 1 / 2.3 "Tipo MOS 
Lente Motorizado 30x zoom, f / 1,6-4,7 
Foco Distância toda a faixa de zoom: 3,9 "/ 120 cm 
Recursos de controle remoto serial (RS-422) 
Com zoom óptico de 30x e zoom digital de 16x 

3 

2.  Conversor Adaptador Sd-sdi, Hd-sdi E 3g-sdi Para Hdmi V1.4 
Especificações:  
Porta de Entrada: 1 x BNC (SDI/HD-SDI/3G-SDI) Porta de saída: 1 x HDMI 
SDI Tarifas de Transmissão: 2.970 Gbit / s e 2.970/1.001 Gbit / s 
Na Resolução / saída: 480i, 576i, 720p 50/59.94, 60, 1080i 50/59.94/60 1080p 
23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
Fonte de alimentação: DC 5V -12V 
Proteção ESD: modelo do corpo humano ± 8kV (descarga de ar -gap), ± 4 kV (descarga de contato) 

3 

3.  Par de Aparelhos adaptadores HDMI para REDE, 60 Metros Cat 5 /cat 6 1 Via Cabo Rede Rj45 Ir 
3d  - ( Transmissor + Receptor ) 

3 

4.  Smart TV 82 Polegadas  
Tecnologia: LED 
Resolução: UHD 4K 
Tamanho da Tela: 82" 
Ângulo de Visão: 178º 
Bordas Ultrafinas 
Conexões: 
Wi-Fi 
Bluetooth 
Portas de Entrada e Saída 
Entradas HDMI; Entradas USB ; Entrada LAN 
Saída de Fone de Ouvido 

1 

5.  Instalação das 3 câmeras IP, controle PTZ para câmera, adaptadores HDMI para REDE RJ45 e 
demais cabeamentos para os mesmos que vão 
do salão onde será localizado as mesmas até o estúdio. (parafusadas no teto com seus respectivos 
suportes) de acordo com o responsável técnico da sala de estúdio.  

1 
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INFORMÁTICA 

6.  Câmera DSLR Profissional com Lente Padrão e Lente 300mm originais ou compatíveis 
Conectividade Wi-Fi e Bluetooth 
Gravação horizontal e vertical 
Saída Limpa HDMI para streaming do YouTube Full HD 
Resolução de Gravação de Vídeo em 4K 
Conexão USB 
No mínimo 24 Megapixels para capturar imagens  
Visor eletrônico com touchscreen e regulagem de ângulo  
Auto e Eye Detection 
Entrada de microfone de 3,5 mm 
Suporte de lente para todas as perspectivas e estilos 

1 

7.  Guimbal Estabilizador de Imagens para Câmera DSLR Profissional com visor OLED com itens 
inclusos compatíveis/originais. 
Mini tripé, Focus e Zoom, Servo Motor, Suporte para Telefone, Transmissor e receptor de Imagem 
de até 100metros com qualidade de imagem FULL HD 30frames com monitoramento tempo real, 1 
Cabo Mini HDMI para Micro HDMI,1 Cabo Mini HDMI para Mini HDMI,1 Cabo Mini HDMI para HDMI. 
Sistema  

1 

8.  Tripé de Metal Hidráulico Profissional para Câmera DSLR/FILMADORA com: 
3 Pernas com regulagens de parafuso e borracha na base do tripé 
Altura Máxima 1,55mm 
Altura Min 74cm 
Regulagem de Pan 360° 
Regulagem de Tilt (o): -80°/+90° frontal 
Limite de Peso: 5 kg 
Compatibilidade de Câmera: filmadoras compactas, DSLR, mirrorless 
Bolsa de Transporte  

1 

9.  Microfone Direcional Shot Gun com corpo de metal, com Pedestal em metal reforçado, Cabo de 5 
metros e Protetor de Vento de Pele Artificial. 

1 

10.  Microfone de UHF de Lapela e Auricular Duplo Sem fio com visor digital na base e receptores.  1 

11.  Mifrofone Profissional para Câmera DSLR com corpo de metal e suporte.  1 

12.  Bolsa/Maleta/Bag de Foto/Vídeo Profissional com acabamentos reforçados para no mínimo 1 
câmera, 4 divisórias e bolsos externos.  

1 

13.  HEADFONE/Fone de ouvido OVER-EAR. 
Design fechado, qualidade em som 
Almofadas grandes e macias 
Falantes 50mm  
Cabo blindado 
Potência mínima de 1500mw 
Faixa de frequência: 10Hz–30KHz 
Impedância: 32 ohms 
Conector: Estéreo de 3.5mm + P10 adaptador 
Comprimento do cabo: 3m 

2 

14.  Microfone a Condensador: 
Pré-amplificador FET com Saída Balanceada  
Shock Mount Personalizado, Adaptador de Pedestal do Microfone e case para Transporte, Protetor 
pop filter mini. 
Diafragma de 20mm banhado o ouro. 
Range de Frequência: 30Hz a 20Khz 
Padrão Polar: Cardioide Sensibilidade: 15mV/Pa Impedância: 200 
Máximo SPL com corte -10dB: 130dB 
Alimentação: Phantom Power 48V (+/-4V) Consumo de corrente: 
Acabamento: Champagne 

1 

15.  

Pedestal de metal Profissional para Microfone com Suporte articulado para tablet 1 

16.  

Protetor Acústico Isolação Portátil Dobrável: 

Ângulo dobrável: <=150° 
 Altura total: 25cm 
Largura dos painéis: 16–15–15–15–16cm 
Comprimento da barra de ferro central: 16cm 

 

1 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
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1.  Patch Panel 24 Portas Cat5e Padrão Rack 19 Polegadas  2 

2.  No break online de dupla conversão 2kva digital padrão rack 19” 1 

3.  Conector RJ45 de metal para cabo CAT 6 20 

4. Rolo de Cabo de Rede Cat6 Blindado RJ45 100metros 1 

5. Dockstation USB 3.0 para HD 3,5 – 2,5 Sata, Leitor de Cartão. 2 

6. Cabo VGA Blindado 3 metros 2 

7. TABLET 10.5 Polegadas com  “Capa Teclado”  Caneta Touch Original do Tablet 
Resolução: 1600 x 2560px 
Capacidade: 64GB, 4 GB RAM, Sistema Android 10 ou superior,  
Cartão de Memória: microSD até 1 TB (gaveta dedicada) 
Tecnologia de Rede: GSM / HSPA / LTE / 4G 
Chipset: Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) Octacore 
Wi-fi 

3 

8. Gerenciador de Redes – Switch 8 portas Profissional 
Tipo: Adaptive. 
Capacidade de 16Gbps. Gigabite 
Gerenciável via software ou rede. 
Portas incluídas: 4 portas RJ-45 com PoE, 8 portas RJ-45. 

2 

9. Access Point 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac  
Modelo: PRO/HD 
Tecnologia:Mesh 
Tecnologia Roaming “Zero Hand-Off” 
Software de gerenciamento em nuvem 
Power over Ethernet (PoE)   
Rede Gigabit 
Banda dupla 2.4 GHz, 5 GHz 
Inclui funcionalidade Power over Ethernet (PoE), que permite que a energia e os dados sejam 
transmitidos em um único cabo Ethernet conectado ao dispositivo. 
Sistema comunicáveis entre si na mesma rede 
Velocidade WIFI de no mínimo 1733 Mbps 
Instalado e configurado com a rede e servidor de internet local da Câmara 

3 

10. KIT Computador: 
Gabinete de PC contendo 1 kit com os itens compatíveis. 
1 Placa Mae compatível com processador 8 núcleos com no mínimo 9ª geração com cooler 
original e dissipadores de calor na placa. 
Processador 8 núcleos 64bit com no mínimo 3.6ghz 
Fonte 750watts real 
Memória Ram: 32gb DDR4 2666mhz com dissipador 
Slot para placa de vídeo offboard PCI Express 4.0 x 16 
Portas usb 3.0 e 2.0 
Leitor de Cartão 
Rede 100/1000 gigabite 
Mini Teclado e Mouse sem Fio 
Gabinete com coolers de refrigeração 

2 

11. Cartão de Memória Para Tablet: 
Formato: Micro SDXC 
Com no mínimo 160 MB/S 
256 GB 
Com adaptador SD original do cartão. 

3 

12. Placa de Vídeo: 
PCI Express 4.0 x 16 
12GB de Memória RAM GDDR6, 
Resolução: 7680x4320 @ 60Hz 
Visualização Multipla: 4 
DirectX: 12 Ultimate 
OpenGL: 4.6 
Entradas: 2 x DisplayPort 1.4ª 
2 x HDMI 2.1 
 

1 

13. Carregador INTELIGENTE 8 portas, Medidor de corrente e Display 
Tecnologia: QC3.0 
Saídas QC3.0: 5V 3A 
Entrada: 1 USB Tipo C, 7 Portas USB, Potência mínima: 40W 
 

10 

14. Case de Alumínio para HDD Externo 2.5” usb 3.0 4 
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LOTE – 
03 – 

SOM, 

ENERGIA, CASE, CABOS, CONECTORES, FERRAMENTAS 

15. 

Carregador Portátil Mini, 2 Usb, 1 Usb-c, 1 Mini Usb 30000mah 2 

16. 

Computador completo com arquitetura fechada: 

Mínimo 16gb de Memória RAM DDR4, HDD 1TB, Placa mãe com processador 4 núcleos mínimo 
8ª Geração Onboard com SOM, Rede, WIFI. Portas USB 3.0, Monitor Widescreen Full HD com 
Hub USB, HDMI, Display Port,  Teclado e Mouse Original do computador. 
 

1 

17. 

APARELHO TELEFONICO aparelho telefonico sem fio, bateria recarregável, com visro de 
chamadas em lcd para linha fixa com tecla flash ou similar. 

02 

18. 

APARELHO TELEFONICO aparelho telefonico de mesa para linha fixa com tecla flash 

06 

19. 

MAQUINA REPROGÁRICA multifuncional monocromática, com memória padrão de no 
mínimo 2gb, com hd de no mínimo 320gb, resolução mínima de 400dpi, ampliação de 
imagens de no mínimo até 400%, processador de no mínimo 1.46ghz, com no mínimo 
17.000 impressões por cartucho. linguagem da impressora: padrão pcl5e, pcl6, 
postscript 3 (emulação), pdf direct (emulação) adobe® postscript® 3™ genuíno, ipds, pdf 
direct da adobe®, interface de rede: padrão ethernet 10 base-t/100 base-tx/1000 base-t, 
usb host 2.0 interface de rede: opcional lan sem fio (ieee 802.11a/b/g/n), placa de rede 
adicional (2a porta), placa usb extendida, conversor de formato de arquivos capacidade 
de impressão móvel apple airprint™, mopria, google cloud print, nfc, ricoh smart device 
connector protocolo de rede tcp/ip (ip v4, ip v6) ambientes windows® windows® 7, 
windows® 8.1, windows® 10, windows® server 2008, windows® server 2008r2, 
windows® server 2012, windows® server 2012r2, windows® server 2016 ambientes mac 
os macintosh os x v10.10 ou posterior ambientes unix unix sun® solarisunix sun® 
solaris, hp-ux, sco openserver, redhat® linux, ibm® aix, citrix xenapp ambientes sap® 
sap® r/3®, sap® s/4® outros ambientes suportados ndps gateway, as/400® using os/400 
host print transform, ibm iseries, alimentação 127 v. incluso 4 cartuchos de tonner. 

01 

20. DESKTOP DE ARQUITETURA PROPRIETÁRIA COM NO MÍNIMO 8ª GERAÇÃO DO 
PROCESSADOR INTEL® CORE™ (cache de 4mb,); windows 10 pro- 0em, de 64 bits - em 
português (brasil); pacote de softwer de aplicativos instalados e seu registro em português; placa 
de vídeo intel® hd graphics 630; no mínimo memoria 8gb (1 x 8 gb), ddr4, 2666mhz; disco rígido 
(hd) de no mínimo 1tb (7200 rpm); kit teclado e mouse usb preto - em português (brasil); gravador 
e leitor de dvd/cd (dvd-rw); 1 placa wireless card 802.11bgn + bluetooth 4.0; botão liga/desliga; leitor 
de cartão multimídia 5 em 1; tomada combinada de áudio; no mínimo 2 portas usb 3.1 type-a de 1ª 
geração frontal; microfone e entrada/saída de linha; 1 vga; 1 hdmi; 4 portas usb 2.0 traseira; 2 slots 
da placa de expansão; 1 unidade de fonte de alimentação; 1 porta ethernet 10/100/1000.  placa mãe 
deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado, deverá ser do mesmo fabricante 
do Equipamento, monitor 21,5 polegadas vga, display port, hdmi,  

 o monitor  mouse e teclado devem ser do mesmo fabricante do equipamento os 
equipamentos devem possuir garantia on-site de 36 meses do fabricante do 
equipamento, proponente devera conprovar toda a expecificação na proposta de preço 
sobe pena de desclassificação proponente devera apresentar catalogo dos produtos 
sobe pena de desclassificação                                                                    

01 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 

1.  Processador Crossover Digital Padrão Rack 19” Sistema PA completo de gestão de 
autofalantes, com gerenciamento de alto-falante que pode ser controlado através de PC ou iOS 
móveis ou dispositivo Android. Entrada RTA, com função Auto Equalização para desempenho 
otimizado do alto-falante, e no mínimo as seguintes especificações: 
AFS (supressão de feedback Avançado) Gráfico EQ 
8-Band Parametric EQ (ajustado ao usar o AutoEQ) Síntese Subharmonic 
Processamento de saída 
Crossover (suporta uma gama completa, 2-way, e os sistemas de 3 vias) 
8-Band Parametric EQ (usado para afinações  

1 

2.  Road Case Rack 14u e para Mesa De Som, com cantoneiras bolota e feixo de metal embutido tipo 
borboleta com rodas 

1 

3.  Gerenciador de energia com uma saída Powercon, mínimo de 6 saídas de tomada padrão nacional 
3 pinos. Display digital – igual ou superior ao pentacústica 

1 

4.  Réguas de energia com 1 entrada de ac com conector powercon e 4 saídas AC padrão brasileiro 
com carcaça de inox e conector macho powercon  

5 
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2. 

JUSTIFICATIVA 
2.1. Os equipamentos de áudio e vídeo atualmente instalados na CMA são antigos e têm atendido de forma 
ineficaz as atividades diárias da Casa. O sistema de captação, geração e reprodução de áudio existente utiliza 
tecnologias já ultrapassadas, que em alguns casos chegam a inviabilizar a sua manutenção, onde 7 
Microfones sem Fio queimaram e é inviável o concerto, devido o alto custo e por estarem ultrapassados. A 
mesa de mixagem de áudio são todas analógicas, produzindo constantes interrupções de funcionamento e 
causando sérios transtornos, sobretudo quando da realização de sessões no plenário. Os processadores e 
amplificadores são peças de tecnologia superada, sendo parte de um sistema de sonorização e vide projeção 
obsoleto, com a sua última reestruturação datando mais de 10 anos. O excesso de ruídos e interferências 
nos terminais de áudio e de vídeo compromete sobremaneira a eficiência desse sistema. 

A correção dessas situações se dará pela modernização do sistema audiovisual, com a introdução de 
novos recursos e novas soluções tecnológicas, bem como pela capacitação dos seus operadores, para que 
estes passem a atuar junto a essas novas tecnologias, garantindo um pleno funcionamento de todos os 
recursos que forem implantados. A aquisição dos materiais acima descritos visa atender as necessidades 
também administrativas da Câmara Municipal de Alegre/ES.   

 
3. DA ADEQUAÇÃO ÀS NORMATIVAS LEGAIS 
3.1. Para viabilizar o cumprimento de disposições normativas legais, a CMA precisa dispor de um sistema 
capaz de capturar, armazenar e reproduzir o áudio gerado por ocasião das sessões realizadas por esta casa 
de leis, uma vez que tais reuniões precisam ser gravadas e, quando necessário, reduzidas a termo e também 
são transmitidas via rádio e via internet. 

5.  Reguas de tomada padrão rack 19” com 8 entradas e 1 disjuntor (tomada 3 pinos 10amperes 
padrão brasil) 

5 

6.  Conector Macho Powercon 3 vias, superior ou igual a marca neutrik, santo angelo ou amphenol 12 

7.  Conector Fêmea de painel Powercon 3 vias, superior ou igual a marca neutrik, santo angelo ou 
amphenol 12 

8.  Painel Régua Padrão Rack 19 1u Para 12 Conectores Xlr Canon 2 

9.  

50 Metros de cabo coaxial XLR Balanceado Blindado  
1 

10.  

Transformador Bivolt 110/220  3.500 Wats Real 
2 

11.  Tomada Macho de 3 pinos padrão brasileiro 10amperes 12 

12.  Rolo de Cabo PP preto 1,5mm 100metros 1 

13.  Rolo de Cabo PP preto 2,5mm 50metros 1 

14.  Sacola de Algema de plástico com 100 unidades de 20cm 3 

15.  Ferro De Solda 220v 60w Profissional Temperatura Ajustável 2 

16.  Fita Isolante Alta Fusão mínimo10 metros 4 

17.  Fita Dupla Face 19mmx20m 2 

18.  Alicate Crimpar RJ45 Todo de metal e Testador RJ45  1 

19.  Conector XLR Fêmea Painel 18 

20. Conector XLR Macho painel 18 

21. Plug XLR Fêmea de metal igual ou superior ao neutrick, amphenol 22 

22. Plug XLR Macho de metal igual ou superior ao neutrick, amphenol 22 

23. Kit de porcas e parafusos para Rack padrão 19” de periféricos contendo 30 2 

24. Cabo Antena Microfone S/fio Bnc Macho X Fêmea 2Metros  12 

25. Rolo de Solda Azul 1mm 500gramas 1 

26. Alicate Corte Diagonal Para Fio Fino E Componentes Elétricos 2 

27. Tomada Dupla 10ª de sobrepor 2 entradas tripolar Padrão BR  8 

28. Plug P4 de metal 4 

29. Plug P2 Stéreo de Metal 4 
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3.2. Por ser relevante a quantidade dos bens que se pretende adquirir, e imprecisos os momentos para cada 
contratação, haja vista que se pretende implementar aquisições gradativas, recomenda-se o uso do sistema 
de Registro de preços, com base no Decreto Municipal n° 8.230/2011.  
 
4. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
4.1. Os equipamentos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais 
lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar 
acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e 
armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, importador (se 
for o caso), procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. 
4.2. Os equipamentos e seus componentes deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses, sem quaisquer 
ônus para a CMA, contados a partir da data da instalação/entrega dos equipamentos. 
4.3. As soluções de manutenção e ou suporte técnico poderão ser realizadas, por parte da empresa 
contratada ou por empresa designada por ela ou pelo fabricante, sendo obrigatório o atendimento por técnicos 
especializados. 
4.4. A empresa contratada deverá disponibilizar número de telefone em Alegre/ES ou 0800 para prestar 
serviço de suporte técnico. 
4.5. O prazo máximo para atendimento e reparo/solução dos problemas de equipamentos e seus 
componentes, contando a partir da abertura do chamado, deverá ser de 08 (oito) horas. 
4.6. Nos casos em que a solução do problema for ultrapassar o prazo previsto acima, o equipamento deverá 
ser substituído por outro de igual ou maior desempenho e configuração igual ou superior, até que o 
equipamento defeituoso seja recolocado em operação.  
4.7. Em caso de substituição do equipamento, este deverá ser realizado no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, após a notificação pela CMA/ ES. 
4.8. A empresa contratada ou a prestadora de serviços de assistência técnica indicada deverão prestar, 
durante o período de garantia, assistência técnica, com peças novas e originais do fabricante do equipamento. 
 
5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
5.1. A entrega do material ou prestação do serviço deverá ser efetuada diretamente no Setor de Compras da 
Câmara Municipal de Alegre. Telefone para contato: (028) 3552-1147.  
5.2. O prazo de entrega do objeto será de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem 
de Fornecimento (OF), prorrogável por igual período, a critério da Câmara Municipal.  
5.3. Sempre que necessário serão substituídos, às custas do fornecedor, os materiais que acusarem defeito 
ou que estejam em desacordo com o estipulado no edital de licitação ou apresentem quaisquer anormalidades 
que não sirvam para sua finalidade. 
5.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1.  A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda: 
6.2.  Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Câmara Municipal, 
em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 
6.3.  Atender prontamente a quaisquer exigências da Câmara Municipal, inerentes ao objeto da presente 
licitação; 
6.4.  Comunicar à Câmara Municipal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
6.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.6. 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. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1.  A Contratante obriga-se a: 
7.1.1.  Receber o material, disponibilizando local, data e horário; 
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7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 
7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor designado 
para este fim; 
7.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
8.1.  A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor Alan Carlos Massini Polastreli, nos termos 
do art. 67 da Lei n° 8.666/93, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 
contrato, e de tudo dará ciência à Câmara Municipal. 
8.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle 
da execução do contrato. 
8.3.  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. 
 
9. VIGÊNCIA 
9.1. A vigência do Contrato/ARP deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato. 
 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. A disciplina das sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela 
prevista no Edital e legislações correlatas. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
11.1.  A empresa contratada se obriga a não subcontratar, total ou parcialmente o fornecimento do objeto 
deste Termo de Referência. 
11.2.  É vedada a participação de consórcio, uma vez que o objeto a ser adquirido não é considerado de 
alta complexidade ou grande vulto. 
11.3.  Justificativa para o não fracionamento do objeto constante do presente Termo - Propomos a aquisição 
de equipamentos relacionando-os em grupo, como forma de possibilitar a padronização, operacionalização e 
a compatibilidade técnica dos mesmos integrando a solução de áudio para o plenário, considerando que 
grande parte destes equipamentos é composta de produtos interligados, o que inviabilizaria a aquisição por 
vários fornecedores para o mesmo conjunto. Com isto, além de buscarmos a padronização técnica, há de ser 
ter em mente a celeridade necessária no atendimento da demanda, a economia processual e, principalmente, 
o ganho de escala, que é fator preponderante para obtenção do menor preço possível.  
 

 
_____________________________________ 

Alan Carlos Massini Polastreli  
Diretor de Comunicação 

 Câmara Municipal de Alegre/ES 
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 ANEXO II - 
 

(MODELO) 
 
 
CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (RP) Nº 0xx/2022 
 
(FOLHA 1) 
 

 
 

PROPOSTA 
 
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os do Decreto 
Municipal n° 8.230 de 01 de novembro de 2011, da Lei n° 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e Lei Complementar 
123/06, todas com suas alterações, e as cláusulas e condições constantes deste Edital. 
2. Propomos à Câmara Municipal de Alegre/ES o fornecimento do objeto desta licitação, obedecendo às 
estipulações do correspondente Pregão e asseverando que observaremos, integralmente, as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e aplicáveis quanto à execução do serviço objeto desta 
licitação. 
3. Cotamos como preço para o fornecimento do objeto desta licitação os valores constantes na folhas 2 e 
seguintes do presente Anexo. 
4. O prazo para entrega do objeto desta licitação será de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da 
AF. 
5. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias úteis, contados da abertura do envelope de 
habilitação, na ausência de contrato, ou de até um ano, com a assinatura da ARP. 
 

 
Município/UF, __ de ____________ de 2022. 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
(assinatura do representante legal da licitante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE: 
CNPJ Nº: 
INSC. ESTADUAL Nº: 
INSC. MUNICIPAL Nº: 
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(MODELO) 
 
 
CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (RP) Nº 0xx/2022 
 
(FOLHA 2) 
  
ATENÇÃO: PARA OS ITENS 1 E 2 DO LOTE 01 SERÁ APLICADA A REGRA DE AMPLA 
CONCORRENCIA (ITEM 1) COM COTA EXCLUSIVA PARA MPE (ITEM 2), PARA OS DEMAIS ITENS A 
REGRA É EXCLUSIVIDADE PARA MPE. 
 

 
 

PROPOSTA  

Item Descrição do Objeto Qtd. Unid. Marca Valores Referenciais  

Unitário Total 

LOTE 01 – EQUIPAMENTOS DE VIDEO 

1.  ITEM AMPLA CONCORRENCIA 
 
 
Câmera IP, HD-SDI 
1 sensor e saídas de 1 / 2,3 MOS 
HD-SDI: 1 x BNC 75 Ω Em conformidade com o 
RS232C padrões SMPTE 292M: 1 x Mini DIN de 8 
pinos (em) / 1 x Mini DIN de 8 pinos (sai) 
RS422: 1 x RJ-45 (controle em RS422A) USB: 1 x 
Mini B-porta (para manutenção) Cartão SD: `x slot 
para cartão microSD (para manutenção) 
Iluminação mínima 59.94 
Pan / Tilt velocidade máxima de 90 ° / seg 
Pan faixa de ± 175 ° 
A compressão JPEG (M-JPEG) /H.264 
Imagem resolução VGA (640 x 480) (16: 9 
Letterbox: 640 x 320), QVGA: (320 x 240) (16: 9 
Letterbox: 320 x 180) Formato de saída de 1080p: 
29.97 / 25 
1080i: 59.94 / 50 
1080PsF: 29.97 / 25 
720p: 59.94 / 50 
Sensor de imagem 1 / 2.3 "Tipo MOS 
Lente Motorizado 30x zoom, f / 1,6-4,7 
Foco Distância toda a faixa de zoom: 3,9 "/ 120 cm 
Recursos de controle remoto serial (RS-422) 
Com zoom óptico de 30x e zoom digital de 16x 

2 Unid.  27.366,66 54.733,32 

2.  ITEM EXCLUSIVO PARA MPE 
 
Câmera IP, HD-SDI 
1 sensor e saídas de 1 / 2,3 MOS 
HD-SDI: 1 x BNC 75 Ω Em conformidade com o 
RS232C padrões SMPTE 292M: 1 x Mini DIN de 8 
pinos (em) / 1 x Mini DIN de 8 pinos (sai) 
RS422: 1 x RJ-45 (controle em RS422A) USB: 1 x 
Mini B-porta (para manutenção) Cartão SD: `x slot 

1 Unid.  27.366,66 27.366,66 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

23 

Câmara Municipal de Alegre 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º.  Piso – Centro -  Alegre (ES) - CEP: 29.500-000  
Tel.: (28) 3552-1147 / 3552-3707 – Site: www.alegre.es.leg.br  

E-mail: compraselicitacoes@alegre.leg.br /cmalegre.licitacao@gmail.com  

para cartão microSD (para manutenção) 
Iluminação mínima 59.94 
Pan / Tilt velocidade máxima de 90 ° / seg 
Pan faixa de ± 175 ° 
A compressão JPEG (M-JPEG) /H.264 
Imagem resolução VGA (640 x 480) (16: 9 
Letterbox: 640 x 320), QVGA: (320 x 240) (16: 9 
Letterbox: 320 x 180) Formato de saída de 1080p: 
29.97 / 25 
1080i: 59.94 / 50 
1080PsF: 29.97 / 25 
720p: 59.94 / 50 
Sensor de imagem 1 / 2.3 "Tipo MOS 
Lente Motorizado 30x zoom, f / 1,6-4,7 
Foco Distância toda a faixa de zoom: 3,9 "/ 120 cm 
Recursos de controle remoto serial (RS-422) 
Com zoom óptico de 30x e zoom digital de 16x 

3.  Conversor Adaptador Sd-sdi, Hd-sdi E 3g-sdi 
Para Hdmi V1.4 
Especificações:  

Porta de Entrada: 1 x BNC (SDI/HD-SDI/3G-SDI) 

Porta de saída: 1 x HDMI 

SDI Tarifas de Transmissão: 2.970 Gbit / s e 

2.970/1.001 Gbit / s 

Na Resolução / saída: 480i, 576i, 720p 50/59.94, 

60, 1080i 50/59.94/60 1080p 

23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60 

Fonte de alimentação: DC 5V -12V 

Proteção ESD: modelo do corpo humano ± 8kV 

(descarga de ar -gap), ± 4 kV (descarga de contato) 

3 Unid.  516,66 1.549,98 

4.  Par de Aparelhos adaptadores HDMI para REDE, 

60 Metros Cat 5 /cat 6 1 Via Cabo Rede Rj45 Ir 3d  - 

( Transmissor + Receptor) 

3 Unid.  494,66 1.483,98 

5.  Smart TV 82 Polegadas 
Tecnologia: LED 
Resolução: UHD 4K 
Tamanho da Tela: 82" 
Ângulo de Visão: 178º 
Bordas Ultrafinas 
Conexões: 
Wi-Fi 
Bluetooth 
Portas de Entrada e Saída 

Entradas HDMI; Entradas USB ; Entrada LAN 

Saída de Fone de Ouvido 

 

1 Unid.  15.126,66 15.126,66 

6.  Instalação das 3 câmeras IP, controle PTZ para 
câmera, adaptadores HDMI para REDE RJ45 e 
demais cabeamentos para os mesmos que vão 
do salão onde será localizado as mesmas até o 

estúdio. (parafusadas no teto com seus respectivos 

suportes) de acordo com o responsável técnico da 

sala de estúdio. 

1 Serv.   2.700,00 2.700,00 

7.  Câmera DSLR Profissional com Lente Padrão e 
Lente 300mm originais ou compatíveis 
Conectividade Wi-Fi e Bluetooth 
Gravação horizontal e vertical 
Saída Limpa HDMI para streaming do YouTube Full 
HD 
Resolução de Gravação de Vídeo em 4K 
Conexão USB 
No mínimo 24 Megapixels para capturar imagens 
Visor eletrônico com touchscreen e regulagem de 
ângulo 
Auto e Eye Detection 
Entrada de microfone de 3,5 mm 

Suporte de lente para todas as perspectivas e 

estilos 

1 Unid.  9.200,00 9.200,00 
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8.  Guimbal Estabilizador de Imagens para Câmera 
DSLR Profissional com visor OLED com itens 
inclusos compatíveis/originais. 
Mini tripé, Focus e Zoom, Servo Motor, Suporte 
para Telefone, Transmissor e receptor de Imagem 
de até 100metros com qualidade de imagem FULL 
HD 30frames com monitoramento tempo real, 1 
Cabo Mini HDMI para Micro HDMI,1 Cabo Mini 
HDMI para Mini HDMI,1 Cabo Mini HDMI para 
HDMI. 
Sistema 

1 Unid.  6.400,00 6.400,00 

9.  Tripé de Metal Hidráulico Profissional para 
Câmera DSLR/FILMADORA com: 
3 Pernas com regulagens de parafuso e borracha 
na base do tripé 
Altura Máxima 1,55mm 
Altura Min 74cm 
Regulagem de Pan 360° 
Regulagem de Tilt (o): -80°/+90° frontal 
Limite de Peso: 5 kg 
Compatibilidade de Câmera: filmadoras 
compactas, DSLR, mirrorless 
Bolsa de Transporte 

1 Unid.  450,00 450,00 

10.  Microfone Direcional Shot Gun com corpo de 

metal, com Pedestal em metal reforçado, Cabo de 

5 metros e Protetor de Vento de Pele Artificial. 

1 Unid.  1.292,66 1.292,66 

11.  Microfone de UHF de Lapela e Auricular Duplo 

Sem fio com visor digital na base e receptores. 

1 Unid.  1.283,33 1.283,33 

12.  Mifrofone Profissional para Câmera DSLR com 

corpo de metal e suporte. 

1 Unid.  950,00 950,00 

13.  Bolsa/Maleta/Bag de Foto/Vídeo Profissional com 

acabamentos reforçados para no mínimo 1 câmera, 

4 divisórias e bolsos externos. 

1 Unid.  733,33 133,33 

14.  HEADFONE/Fone de ouvido OVER-EAR. 
Design fechado, qualidade em som 
Almofadas grandes e macias 
Falantes 50mm 
Cabo blindado 
Potência mínima de 1500mw 
Faixa de frequência: 10Hz–30KHz 

Impedância: 32 ohms 

Conector: Estéreo de 3.5mm + P10 adaptador 

Comprimento do cabo: 3m 

2 Unid.  686,66 1.373,32 

15.  Microfone a Condensador: 
Pré-amplificador FET com Saída Balanceada 
Shock Mount Personalizado, Adaptador de 

Pedestal do Microfone e case para Transporte, 

Protetor pop filter mini. 

Diafragma de 20mm banhado o ouro. 

Range de Frequência: 30Hz a 20Khz 

Padrão Polar: Cardioide Sensibilidade: 15mV/Pa 

Impedância: 200 

Máximo SPL com corte -10dB: 130dB 

Alimentação: Phantom Power 48V (+/-4V) 

Consumo de corrente: 

Acabamento: Champagne 

1 Unid.  550,00 550,00 

16.  Pedestal de metal Profissional para Microfone com 

Suporte articulado para tablet 

1 Unid.  540,00 540,00 

17.  

Protetor Acústico Isolação Portátil 
Dobrável: 

Ângulo dobrável: <=150° 
 Altura total: 25cm 
Largura dos painéis: 16–15–15–15–16cm 
Comprimento da barra de ferro central: 16cm 
 

1 Unid.  510,00 510,00 
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LOTE 02 – INFORMATICA 

1.  Patch Panel 24 Portas Cat5e Padrão Rack 19 

Polegadas 

2 Unid.  566,66 1.133,32 

2.  No break online de dupla conversão 2kva digital 

padrão rack 19” 

1 Unid.  6.533,33 6.533,33 

3.  Conector RJ45 de metal para cabo CAT 6 20 Unid.  6,00 120,00 

4.  Rolo de Cabo de Rede Cat6 Blindado RJ45 

100metros 

1 Unid.  616,66 616,66 

5.  Dockstation USB 3.0 para HD 3,5 – 2,5 Sata, 

Leitor de Cartão. 

2 Unid.  505,33 1.010,66 

6.  Cabo VGA Blindado 3 metros 2 Unid.  97,33 194,66 

7.  TABLET 10.5 Polegadas com  “Capa Teclado”  
Caneta Touch Original do Tablet 
Resolução: 1600 x 2560px 
Capacidade: 64GB, 4 GB RAM, Sistema Android 
10 ou superior, 
Cartão de Memória: microSD até 1 TB (gaveta 
dedicada) 
Tecnologia de Rede: GSM / HSPA / LTE / 4G 
Chipset: Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 
nm) Octacore 
Wi-fi 

3 Unid.  4.500,00 13.500,00 

8.  Gerenciador de Redes – Switch 8 portas 
Profissional 
Tipo: Adaptive. 
Capacidade de 16Gbps. Gigabite 
Gerenciável via software ou rede. 
Portas incluídas: 4 portas RJ-45 com PoE, 8 portas 

RJ-45. 

2 Unid.  1.106,33 2.212,66 

9.  Access Point 802.11a/b/g/n/r/k/v/ac 
Modelo: PRO/HD 
Tecnologia:Mesh 
Tecnologia Roaming “Zero Hand-Off” 
Software de gerenciamento em nuvem 
Power over Ethernet (PoE) 
Rede Gigabit 
Banda dupla 2.4 GHz, 5 GHz 
Inclui funcionalidade Power over Ethernet (PoE), 
que permite que a energia e os dados sejam 
transmitidos em um único cabo Ethernet conectado 
ao dispositivo. 
Sistema comunicáveis entre si na mesma rede 
Velocidade WIFI de no mínimo 1733 Mbps 
Instalado e configurado com a rede e servidor de 

internet local da Câmara 

3 Unid.  2.383,33 7.149,99 

10.  KIT Computador: 
Gabinete de PC contendo 1 kit com os itens 
compatíveis. 
1 Placa Mae compatível com processador 8 
núcleos com no mínimo 9ª geração com cooler 
original e dissipadores de calor na placa. 
Processador 8 núcleos 64bit com no mínimo 3.6ghz 
Fonte 750watts real 
Memória Ram: 32gb DDR4 2666mhz com 
dissipador 
Slot para placa de vídeo offboard PCI Express 4.0 
x 16 
Portas usb 3.0 e 2.0 
Leitor de Cartão 
Rede 100/1000 gigabite 
Mini Teclado e Mouse sem Fio 
Gabinete com coolers de refrigeração 

2 Unid.  9.766,66 19.533,32 

11.  Cartão de Memória Para Tablet: 
Formato: Micro SDXC 
Com no mínimo 160 MB/S 
256 GB 
Com adaptador SD original do cartão. 

3 Unid.  623,33 1.869,99 
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12.  Placa de Vídeo: 
PCI Express 4.0 x 16 
12GB de Memória RAM GDDR6, 
Resolução: 7680x4320 @ 60Hz 
Visualização Multipla: 4 
DirectX: 12 Ultimate 
OpenGL: 4.6 
Entradas: 2 x DisplayPort 1.4ª 
2 x HDMI 2.1 
 

1 Unid.  10.600,00 10.600,00 

13.  Carregador INTELIGENTE 8 portas, Medidor de 

corrente e Display 

Tecnologia: QC3.0 

Saídas QC3.0: 5V 3A 

Entrada: 1 USB Tipo C, 7 Portas USB, Potência 

mínima: 40W 

 

10 Unid.  295,33 2.953,30 

14.  Case de Alumínio para HDD Externo 2.5” usb 3.0 4 Unid.  198,66 794,64 

15.  Carregador Portátil Mini, 2 Usb, 1 Usb-c, 1 Mini 

Usb 30000mah 

2 Unid.  283,33 566,66 

16.  

Computador completo com arquitetura 
fechada: 

Mínimo 16gb de Memória RAM DDR4, HDD 1TB, 
Placa mãe com processador 4 núcleos mínimo 8ª 
Geração Onboard com SOM, Rede, WIFI. Portas 
USB 3.0, Monitor Widescreen Full HD com Hub 
USB, HDMI, Display Port,  Teclado e Mouse 
Original do computador. 
 

1 Unid.  4.966,66 4.966, 

66 

17.  DESKTOP DE ARQUITETURA PROPRIETÁRIA 
COM NO MÍNIMO 8ª GERAÇÃO DO 
PROCESSADOR INTEL® CORE™ (cache de 
4mb,); windows 10 pro- 0em, de 64 bits - em 
português (brasil); pacote de softwer de aplicativos 
instalados e seu registro em português; placa de 
vídeo intel® hd graphics 630; no mínimo memoria 
8gb (1 x 8 gb), ddr4, 2666mhz; disco rígido (hd) de 
no mínimo 1tb (7200 rpm); kit teclado e mouse usb 
preto - em português (brasil); gravador e leitor de 
dvd/cd (dvd-rw); 1 placa wireless card 802.11bgn + 
bluetooth 4.0; botão liga/desliga; leitor de cartão 
multimídia 5 em 1; tomada combinada de áudio; no 
mínimo 2 portas usb 3.1 type-a de 1ª geração 
frontal; microfone e entrada/saída de linha; 1 vga; 1 
hdmi; 4 portas usb 2.0 traseira; 2 slots da placa de 
expansão; 1 unidade de fonte de alimentação; 1 
porta ethernet 10/100/1000.  placa mãe deve ser de 
fabricação própria e exclusiva para o modelo 
ofertado, deverá ser do mesmo fabricante do 
Equipamento, monitor 21,5 polegadas vga, display 
port, hdmi, 

o monitor  mouse e teclado devem ser do 
mesmo fabricante do equipamento os 
equipamentos devem possuir garantia on-
site de 36 meses do fabricante do 
equipamento, proponente devera conprovar 
toda a expecificação na proposta de preço 
sobe pena de desclassificação proponente 
devera apresentar catalogo dos produtos 
sobe pena de desclassificação 

01 Unid.  6.333,33 6.333,33 

18.  

APARELHO TELEFONICO aparelho 
telefonico sem fio, bateria recarregável, 
com visro de chamadas em lcd para linha 
fixa com tecla flash ou similar. 

02 Unid  260,00 520,00 
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19.  

APARELHO TELEFONICO aparelho 
telefonico de mesa para linha fixa com tecla 
flash 

06 Unid.  220,66 1.323,96 

20.  

MAQUINA REPROGÁRICA multifuncional 
monocromática, com memória padrão de no 
mínimo 2gb, com hd de no mínimo 320gb, 
resolução mínima de 400dpi, ampliação de 
imagens de no mínimo até 400%, 
processador de no mínimo 1.46ghz, com no 
mínimo 17.000 impressões por cartucho. 
linguagem da impressora: padrão pcl5e, 
pcl6, postscript 3 (emulação), pdf direct 
(emulação) adobe® postscript® 3™ 
genuíno, ipds, pdf direct da adobe®, 
interface de rede: padrão ethernet 10 base-
t/100 base-tx/1000 base-t, usb host 2.0 
interface de rede: opcional lan sem fio (ieee 
802.11a/b/g/n), placa de rede adicional (2a 
porta), placa usb extendida, conversor de 
formato de arquivos capacidade de 
impressão móvel apple airprint™, mopria, 
google cloud print, nfc, ricoh smart device 
connector protocolo de rede tcp/ip (ip v4, ip 
v6) ambientes windows® windows® 7, 
windows® 8.1, windows® 10, windows® 
server 2008, windows® server 2008r2, 
windows® server 2012, windows® server 
2012r2, windows® server 2016 ambientes 
mac os macintosh os x v10.10 ou posterior 
ambientes unix unix sun® solarisunix sun® 
solaris, hp-ux, sco openserver, redhat® 
linux, ibm® aix, citrix xenapp ambientes 
sap® sap® r/3®, sap® s/4® outros 
ambientes suportados ndps gateway, 
as/400® using os/400 host print transform, 
ibm iseries, alimentação 127 v. incluso 4 
cartuchos de tonner. 

01 Unid  11.600,00 11.600,00 

LOTE 03 -  SOM, ENERGIA, CASE, CABOS, CONECTORES, FERRAMENTAS 

 

1.  Processador Crossover Digital Padrão Rack 19” 

Sistema PA completo de gestão de autofalantes, 

com gerenciamento de alto-falante que pode ser 

controlado através de PC ou iOS móveis ou 

dispositivo Android. Entrada RTA, com função Auto 

Equalização para desempenho otimizado do alto-

falante, e no mínimo as seguintes especificações: 

AFS (supressão de feedback Avançado) Gráfico 

EQ 

8-Band Parametric EQ (ajustado ao usar o AutoEQ) 

Síntese Subharmonic 

Processamento de saída 

Crossover (suporta uma gama completa, 2-way, e 

os sistemas de 3 vias) 

8-Band Parametric EQ (usado para afinações 

1 Unid.  6.100,00 6.100,00 

2.  Road Case Rack 14u e para Mesa De Som, com 

cantoneiras bolota e feixo de metal embutido tipo 

borboleta com rodas 

1 Unid.  3.650,00 3.650,00 

3.  Gerenciador de energia com uma saída 

Powercon, mínimo de 6 saídas de tomada padrão 

nacional 3 pinos. Display digital – igual ou superior 

ao pentacústica 

1 Unid.  5.216,66 5.216,660 

4.  Réguas de energia com 1 entrada de ac com 

conector powercon e 4 saídas AC padrão brasileiro 

com carcaça de inox e conector macho powercon 

5 Unid.  485,33 2.426,65 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

28 

Câmara Municipal de Alegre 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Av. Jerônimo Monteiro, nº 38, 2º.  Piso – Centro -  Alegre (ES) - CEP: 29.500-000  
Tel.: (28) 3552-1147 / 3552-3707 – Site: www.alegre.es.leg.br  

E-mail: compraselicitacoes@alegre.leg.br /cmalegre.licitacao@gmail.com  

 
 

Município/UF, ____ de ____________de _______. 
 

_____________________________________________________ 
(assinatura do representante legal da licitante) 

 
 

5.  Reguas de tomada padrão rack 19” com 8 

entradas e 1 disjuntor (tomada 3 pinos 10amperes 

padrão brasil) 

5 Unid.  225,33 1.126,65 

6.  Conector Macho Powercon 3 vias, superior ou 

igual a marca neutrik, santo angelo ou amphenol 

12 Unid.  106,66 1.279,92 

7.  Conector Fêmea de painel Powercon 3 vias, 

superior ou igual a marca neutrik, santo angelo ou 

amphenol 

12 Unid.  111,33 1.335,96 

8.  Painel Régua Padrão Rack 19 1u Para 12 

Conectores Xlr Canon 

2 Unid.  180,00 360,00 

9.  50 Metros de cabo coaxial XLR Balanceado 

Blindado 

1 Unid.  421,00 421,00 

10.  Transformador Bivolt 110/220  3.500 Wats Real 2 Unid.  463,33 926,66 

11.  Tomada Macho de 3 pinos padrão brasileiro 

10amperes 

12 Unid.  42,00 504,00 

12.  Rolo de Cabo PP preto 1,5mm 100metros 1 Unid.  535,33 535,33 

13.  Rolo de Cabo PP preto 2,5mm 50metros 1 Unid.  516,66 516,66 

14.  Sacola de Algema de plástico com 100 unidades de 

20cm 

3 Unid.  55,00 165,00 

15.  Ferro De Solda 220v 60w Profissional 

Temperatura Ajustável 

2 Unid.  60,00 120,00 

16.  Fita Isolante Alta Fusão mínimo10 metros 4 Unid.  66,66 266,64 

17.  Fita Dupla Face 19mmx20m 2 Unid.  143,33 286,66 

18.  Alicate Crimpar RJ45 Todo de metal e Testador 

RJ45 

1 Unid.  320,00 320,00 

19.  Conector XLR Fêmea Painel 18 Unid.  38,66 695,88 

20.  Conector XLR Macho painel 18 Unid.  38,66 695,88 

21.  Plug XLR Fêmea de metal igual ou superior ao 

neutrick, amphenol 

22 Unid.  89,33 1.965,26 

22.  Plug XLR Macho de metal igual ou superior ao 

neutrick, amphenol 

22 Unid.  89,33 1.965,33 

23.  Kit de porcas e parafusos para Rack padrão 19” 

de periféricos contendo 30 

2 Unid.  79,33 158,66 

24.  Cabo Antena Microfone S/fio Bnc Macho X 

Fêmea 2Metros 

12 Unid.  151,33 1.815,96 

25.  Rolo de Solda Azul 1mm 500gramas 1 Unid.  354,33 354,33 

26.  Alicate Corte Diagonal Para Fio Fino E 

Componentes Elétricos 

2 Unid.  68,00 136,00 

27.  Tomada Dupla 10ª de sobrepor 2 entradas tripolar 

Padrão BR 

8 Unid.  49,00 392,00 

28.  Plug P4 de metal 4 Unid.  64,00 256,00 

29.  Plug P2 Stéreo de Metal 4 Unid.  25,00  100,00 

TOTAL GERAL 253.334,81 
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RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
CNPJ  Nº: 
INSC. ESTADUAL Nº: 
INSC. MUNICIPAL Nº: 
 

 

 

- ANEXO III - 
 

(MODELO) 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
Referente ao Pregão Presencial (RP) Nº 0xx/2022 
 
 
 
A ________________________ (nome da empresa) com sede _______________ (endereço completo da 

empresa), inscrita no CNPJ/MF sob o número ____________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) _________________, portador(a) da Carteira de Identidade n° _________________ e do 

CPF n° ______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666 de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

     
 
 

 
Município/UF, __ de ____________ de 2022. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Representante legal da empresa 
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 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 

- ANEXO IV - 
 

(MODELO) 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
Referente ao Pregão Presencial (RP) Nº 0xx/2022 
 

 
 
 

 
A _____________ (nome da empresa), sediada no endereço __________, inscrita no CNPJ ou CIC sob o n° 

______, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Pela presente declaramos, ainda, que aceitamos as condições do Edital em referência e, caso sejamos 

vencedores da licitação, executaremos os serviços de acordo com a planilha fornecida e pelos preços 

propostos e aceitos pela CMA/ES. Declaramos, finalmente, que tomamos plena consciência do que disciplina 

o edital da licitação.  

 
 
 

 
Município/UF, __ de ____________ de 2022. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Representante legal da empresa 
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- ANEXO V - 

 
(MODELO) 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
Referente ao Pregão Presencial (RP) Nº 0xx/2022 

 
 
 

 
A _____________ (nome da empresa), sediada no endereço __________, inscrita no CNPJ ou CIC sob o n° 

______, DECLARA, sob as penas da Lei e em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso VII da Lei nº 

10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no neste Edital 

 
 

 
Município/UF, __ de ____________ de 2022. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Representante legal da empresa 
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- ANEXO VI - MODELO 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 

Referente ao Pregão Presencial n° xxx/2022 
 

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

Cédula de Identidade n° __________e CPF sob o n° ____________, a participar da licitação instaurada pela 
Câmara Municipal de Alegre/ES, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, supra referenciada, na qualidade 
de Representante Legal da Empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
________, CNPJ n° _______, (incluir os demais poderes que o responsável credenciado poderá possuir), 
bem como formular propostas e lances, assinar documentos, assinar contrato/ARP, assinar declarações 
pertinentes ao certame, recorrer da decisão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 

 
Município/UF, ____ de _______________ de __________ . 

 
 
 

_________________________________________ 
Representante legal da empresa 

 
 
 
 

(Este anexo deverá ser apresentado separado dos envelopes – EM MÃOS) 
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- ANEXO VII - 
 

(MODELO) 
 
 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0XX/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0XX/2022 

 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0XX/2022 

Data da Assinatura: Vigência: 12 meses (--/--/2023) 

Pregão Presencial (RP) n° 0xx/2022 da Prefeitura Municipal de Alegre/ES 

Processo(s) n°:  

Data da Sessão:  

Objeto:  

Preço: R$ xxxxxxxxxxxxxxx 

Beneficiária(s):  

CNPJ:  

Telefones de contato:  

Pregoeira: Carolina Duarte Rodrigues 

 
Aos dias -- do mês de --- do ano de dois mil e vinte e dois, a CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRE, com sede 
na Av. Jeronimo Monteiro, 38, 2° piso, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, CNPJ nº 31.726.714/0001-05, neste 
ato representado por seu Presidente, Sr. CARLOS RENATO VIANA, brasileiro, casado, produtor rural, 
portador do CPF nº 884.521.157-68, residente no lugar denominado Boa Vista, distrito de Araraí, município 
de Alegre/0ES, CEP 29.500-000 e a empresa XXXXXXXXXXXXX, CNPJ n° xxxxxxxxxxxxx, situada 
xxxxxxxxxxx, representada por seu sócio, xxxxxxxxxx, (qualificação), nos termos do Decreto Municipal n° 
8.230/2011, da Lei Federal n° 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e demais 
normas complementares, conforme a classificação das propostas apresentadas na sessão do 
Pregão Presencial n° 0xx/2022 para Registro de Preços, ata de julgamento e Homologação do Poder 
Executivo Municipal, RESOLVEM registrar os preços da empresa para o fornecimento de 
XXXXXXXXXXXXXX tendo como órgão participante a CMA/ES, conforme relatório em anexo, que passa a 
fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 
primeiro lugar no certame acima citado, como segue: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

1. DO OBJETO E PREÇOS 
1.1. Constitui o objeto da presente Ata o Registro de Preços – ARP, para fornecimento pela empresa, de 

XXXXXX, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 e conforme detalhamento do relatório 
anexo. 

1.2. Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelo fornecimento do objeto desta 
ARP, incluído frete até os locais de entrega, a serem indicados pelos órgãos participantes, mas sempre 
no Município de Alegre. 

1.3. Os preços a serem pagos à empresa serão àqueles demonstrados no relatório anexo e serão vigentes 
na data da autorização de fornecimento, independentemente da data da entrega do material.        

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da 

assinatura, conforme o que dispõe o Decreto Municipal. 
2.2. Não haverá reajuste do preço registrado. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
3. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DO FATURAMENTO E LOCAIS DE ENTREGA 
3.1. O respectivo Setor Financeiro da Câmara Municipal de Alegre exigirá para liberação da fatura, a partir do 
primeiro pagamento e assim sucessivamente, cópias das Certidões Negativas de Débito Federal, Estadual, 
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Municipal, FGTS, todas válidas, ficando a liberação de pagamento condicionado a efetiva comprovação de 
regularidade. 
3.2.  O prazo de entrega do objeto será de 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento da Ordem 
de Fornecimento (OF), prorrogável por igual período, a critério da Câmara Municipal. 
3.3. A entrega do material ou prestação do serviço deverá ser efetuada diretamente no Setor de Compras da 
Câmara Municipal de Alegre. Telefone para contato: (028) 3552-1147.  
3.4. A CMA/ES não está obrigada a adquirir da empresa o objeto da presente ARP, mas a empresa está 
obrigada a fornecer, quando solicitada, a quantidade pleiteada ao órgão participante. 
3.5 Os fornecimentos apenas estarão caracterizados após o recebimento pela empresa da Autorização de 

Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço (OS) emitida pelo órgão gerenciador da Ata, a qual deverá ter 
sido precedida da emissão da competente nota de empenho, tendo a empresa o prazo de até 03 (três) 
dias úteis para retirada (recebimento) da AF ou OS. 

3.6 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a empresa deverá comparecer para firmá-lo no prazo 
de até 08 (oito) dias úteis. 

3.7. Os prazos previstos no item 3.12 poderão ser prorrogados por igual período, desde que haja solicitação 
prévia e aprovação do órgão gerenciador da ARP. 

3.8. 3A empresa está obrigada a atender a todas as Autorizações de Fornecimento e Ordens de Serviço 
durante a vigência da presente ARP, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista para data posterior 
a e seu termo final. 

3.9. O objeto da ata será recebido provisoriamente, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, da Lei n° 
8.666/93. 

3.10. A entrega do objeto será acompanhada da nota fiscal, bem como da cópia reprográfica da AF ou OS 
ou a indicação na nota fiscal do seu respectivo número. 

3.11. Se a qualidade do objeto entregue não corresponder às especificações do objeto da ata, aquele será 
devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis. 

3.12. Se durante o prazo de validade da ata o objeto entregue apresentar quaisquer alterações que 
impeçam ou prejudiquem sua utilização, a empresa deverá providenciar a substituição, por sua conta e 
risco, no prazo estabelecido pela Prefeitura. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
4.1. A CMA pagará a beneficiária da Ata (empresa), pelo serviço efetivamente prestado no mês de referência 

ou pela efetiva entrega do material solicitado, até o trigésimo dia após a conclusão da parcela 
convencionada. 

4.2. Após recebimento do objeto a empresa deverá apresentar a fatura. 
4.3. A fatura será paga até 30 (trinta) dias da sua apresentação mediante atesto e a apresentação conjunta 

da ordem de serviço correspondente a etapa/fase, vedada à antecipação. Se houver alguma incorreção 
na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à detentora da Ata para correção, ficando estabelecido 
que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, 
sem qualquer ônus ou correção a ser pago pela Administração.  

4.4. A empresa deverá, obrigatoriamente, entregar o material solicitado pela ordem de compra em sua 
totalidade e sempre dentro do prazo estipulado no item 3.13, não sendo admitido o parcelamento da 
Ordem de Compra, sob pena das sanções legais cabíveis. 

4.5. Os materiais que por sua natureza dependam de prazo de validade do fabricante deverão apresentá-los 
constando em sua embalagem (data de fabricação e validade), e somente serão aceitos por esta CMA, 
a contar da data de entrega. Devendo, ainda, apresentar validade mínima de 12 meses por seu 
fabricante.  

4.6. A empresa está obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o 
ato do recebimento não importará a sua aceitação. Estando o objeto apresentado em desconformidade 
com o que fora cotado no ato da sessão de julgamento e habilitação, a empresa será penalizada e, 
consequentemente, será chamado o segundo classificado.  

4.7. O pagamento far-se-á por meio de faturas de acordo com a conveniência e oportunidade para CMA, 
sempre no mesmo valor cotado no início da licitação, exceto no caso de eventuais reequilíbrios. 

4.8. Cabe a CMA o cálculo minucioso de cada reequilíbrio a ser aprovado pelo Presidente, juntando-se a 
respectiva discriminação dos materiais, serviços e memorial de cálculo do reequilíbrio e demais 
documentos comprobatórios do acréscimo pleiteado. 

4.9. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n° 4.320/64, e demais leis 
pertinentes ao tema. 
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CLÁUSULA QUINTA 
5. DAS PENALIDADES 
5.1. Pelo descumprimento do ajuste, a detentora sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que 

serão aplicadas pelo Legislativo Municipal, na condição de órgão contratante da ata, e só serão 
dispensadas nas hipóteses de comprovação, pela empresa, anexada aos autos, da ocorrência de força 
maior impeditiva do cumprimento contratual ou de manifestação do órgão participante informando que o 
ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração. 

5.2. Com fulcro no art. 7° da Lei 10.520/02 e arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, a CMA poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a empresa as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) impedimento de licitar e contratar com A CMA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, da empresa que 

não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução da ARP, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

5.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 5.2 poderão ser aplicadas cumulativamente ou 
não à penalidade de multa da alínea “b”. 

5.4. Além das penalidades previstas no capítulo IV da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, a empresa 
estará sujeita as penalidades a seguir discriminadas: 
a) pela recusa em assinar a ARP, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global estimado no 

relatório anexo; 
b) pela recusa em retirar nota de empenho, autorização de fornecimento, ordem de serviço ou 

assinar contrato, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato; 
c) pelo retardamento na entrega, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor global ou parcial da 

Autorização de Fornecimento ou contrato; 
d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou 

a autorização de fornecimento; 
e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela não 

entregues ou entregues em desacordo com as especificações técnicas; 
f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente a execução 

do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor global estimado no relatório 
em anexo, divido por 12 (doze); 

g) pela rescisão da presente ARP por culpa da empresa, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
do fornecimento estimado faltantes para o termo final do ajuste; 

h) pelo atraso na assinatura do contrato ou no recebimento da autorização de fornecimento, multa 
diária de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do contrato ou da autorização, até o limite do 
10° (décimo) dia, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) 
dia de atraso. 

5.5. As sanções do item 5.4 são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
5.6. O prazo de pagamento de multas será de 10 (dez) dias corridos a contar da intimação da empresa 

apenada, sendo possível, a critério da CMA, o desconto das respectivas importâncias do valor 
eventualmente devido à empresa. 

5.7. O valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, será acrescido de juros moratórios de 
1% (um por cento) ao mês. 

5.8. O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor como dívida ativa, 
sujeitando-se a empresa ao processo judicial de execução. 

5.9. As penalidades previstas nesta cláusula obedecerão ao procedimento administrativo previsto na Lei n° 
8.666/93. 

5.10. Os recursos, quando da aplicação das penalidades de advertência e multa, poderão ser interpostos 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

5.11. No caso das penalidades previstas no item 5.2, alínea “c” e “d”, caberá pedido de reconsideração a 
CMA, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

6. DO REEQUILÍBRIO/READEQUAÇÃO DE PREÇOS 
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6.1. Durante o período de vigência da ata os preços não serão reajustados. Entretanto, há possibilidade de 
readequação dos preços vigentes mediante apresentação/demonstração da composição de custos 
superiores por parte da empresa, que deverá ser feita através de processo administrativo, avaliado pela 
Assessoria Jurídica  e aprovado pelo Presidente da CMA. 

6.2. Durante a vigência da ata os preços registrados não poderão ficar acima dos praticados no mercado. Por 
conseguinte, independentemente de provocação da CMA, no caso de redução, ainda que temporária, dos 
preços de mercado, a empresa obriga-se a comunicar à Câmara Municipal de Alegre o novo preço que 
substituirá o então registrado. 
6.3. Caso a empresa venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à 
CMA, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente. 
6.4. Durante a vigência da ARP o preço registrado será fixo e irreajustável, exceto nas hipóteses de equilíbrio 
econômico-financeiro decorrente e devidamente comprovadas, conforme previsão do art. 65, inciso II, alínea 
“d” da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
6.5. Independentemente de solicitação da empresa o preço registrado poderá ser reequilibrado em 
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão gerenciador convocar 
a empresa para estabelecer o novo valor. 
6.6. O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da empresa, desde que seu pedido esteja 
acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do mercado, tais como: tabelas de 
fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de matérias-primas, etc. 
6.7. Os novos preços aprovados pelo Legislativo só entrarão em vigor após a assinatura do respectivo 
apostilamento pelas partes, retroagindo seus efeitos à data do pedido de revisão ou à data da efetiva 
complementação dos documentos necessários para instruir o pedido. A retroação atingirá as autorizações de 
fornecimento já emitidas, desde que o pedido de reequilíbrio tenha sido protocolizado antes do vencimento 
do prazo de entrega. 
6.8. Independente da comprovação da ocorrência de situação citada no item 6.4, o Legislativo, se julgar 
conveniente e oportuno, poderá optar por revogar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

7. DA RESCISÃO E REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1.  A ata poderá ser rescindida de pleno direito, a qualquer tempo, nas hipóteses a seguir relacionadas. 
7.2. A rescisão pela CMA poderá ocorrer quando: 

a) A empresa não cumprir as obrigações constantes da ata; 
b) A empresa não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; 
c) A empresa der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial decorrente do registro de preços; 
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a detentora não 

aceitar a redução; 
f) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração; 
g) Sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou 

qualificação exigidas na licitação; 
h) Nos casos previstos no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93. 

7.3. A comunicação da rescisão, nos casos previstos no item 7.2, será feita pessoalmente ou por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao 
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no DIOES, considerando-se cancelado o registro a partir da 
publicação. 

7.4. A rescisão pela empresa poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências da ata. 

7.5. A solicitação da empresa para rescisão da ARP ou do preço registrado deverá ser formulada com 
antecedência, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no capítulo 5, caso não 
sejam aceitas as razões do pedido. 

7.6. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 
8.666/93 deverá ser notificada. 

7.7. A CMA a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, nos termos do 
disposto no edital para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do objeto da Ata. 

7.8. A Administração poderá revogar a ARP por conveniência e oportunidade, mediante justificativa e 
comunicação dos interessados. 
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CLÁUSULA OITAVA 

8. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE 
FORNECIMENTO/ORDEM DE SERVIÇO 

8.1. As aquisições decorrentes desta Ata serão autorizadas, caso a caso, pelo Presidente da CMA, ou por 
quem o mesmo delegar competência para fazê-lo. 

8.2. As aquisições decorrentes desta Ata serão formalizadas através da emissão da Autorização de 
Fornecimento/Ordem de Serviço, ou através de contrato. 

8.3. A emissão da AF/OS, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, bem como a celebração de 
contratos, serão, igualmente, autorizados pelo Presidente. 

 
CLÁUSULA NONA 

9. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
9.1. Compete ao Órgão Contratante da Ata: 

a) Administrar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para acompanhamento das 
prestações realizadas; 

b) Determinar para que cuidem, durante a vigência da presente Ata, que sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com 
as obrigações assumidas; 

c) Determinar que acompanhem e fiscalizem a perfeita execução do presente Registro de Preços; 
d) Avaliar as condições de redução de tarifas ou readequações. 

9.2. Compete aos órgãos e entidades participantes: 
a) Requerer, via documento padrão oficial, o fornecimento do objeto da licitação cujos preços encontram-

se registrados nesta Ata; 
b) Emitir, através de seu respectivo Setor Financeiro, nota de empenho a crédito do fornecedor no valor 

total correspondente ao objeto solicitado; 
c) Assegurar, quando do uso da ARP, que a contratação a ser procedida atenda aos interesses da CMA, 

sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem 
quanto à sua utilização; 

d) Zelar pelos demais atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas na ARP, inclusive, pela 
informação ao órgão gerenciador de eventuais descumprimentos ou irregularidades ocorridas; 

e) Informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor/beneficiário em atender às condições 
estabelecidas em edital, firmadas na ARP, contratos, divergências relativas à entrega, as 
características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para 
fornecimento ou prestação de serviços, e todos os demais atos relativos à fiscalização da execução 
da ARP; 

f) Oficiar ao órgão gerenciador da necessidade de alterações, atualizações, aditivos, acréscimos, 
reequilíbrios e apostilamentos;  

g) Notificar o beneficiário da ARP sobre irregularidades e/ou descumprimentos dos termos pactuados, 
determinando providências, prazos e demais atos necessários e pertinentes ao caso. 

9.3. Compete ao Fornecedor/Empresa: 
a) Fornecer o objeto dessa licitação na forma e condições ajustadas nesta Ata, no edital, na proposta 

vencedora da licitação e na minuta de contrato anexa ao edital; 
b) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos órgãos 

e entidades contratantes ou referentes à forma do objeto dessa licitação e ao cumprimento das 
demais obrigações assumidas nesta Ata; 

c) Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem vencendo os prazos de 
validade da documentação apresentada, novo(s) documento(s) que comprove(m) as condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que comprovem a sua 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

d) Em havendo necessidade, analisar os pedidos de acréscimos nos quantitativos que se fizerem 
indispensáveis, sempre nas mesmas condições registradas; 

e) Ressarcir os eventuais prejuízos causados a CMA ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata; 

f) Oficiar ao órgão participante ou órgão gerenciador a necessidade de alterações, atualizações, 
aditivos, acréscimos, reequilíbrios e apostilamentos; 

g) Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o 
transporte e descarga dos materiais; 
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h) Arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais 
ou comerciais. 

 
CLÁUSULA DEZ 

10. DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
10.1. A execução da ARP será acompanhada por Alan Carlos Massini Polastreli, FISCAL nomeado(a) pela 

CMA/ES, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a entrega e/ou realização do 
serviço contratado, observando o disposto nesta ARP, sem o qual não será permitido qualquer 
pagamento. 

 
CLÁUSULA ONZE 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 
11.1. O compromisso de fornecimento e execução dos serviços só estará caracterizado mediante 

recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente decorrente desta ARP. 
11.2. Os preços registrados, nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.6566/93 e alterações posteriores, 

têm caráter orientativo (preço máximo). 
11.3. Na hipótese de a detentora da ata se negar a receber o pedido, este deverá ser enviado pelo correio, 

registrado, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para todos os efeitos 
legais. 

11.4. As especificações técnicas do objeto não expressamente declaradas nesta ata deverão obedecer às 
normas técnicas pertinentes. 

11.5. A empresa deverá comunicar a CMA toda e qualquer alteração em seus dados cadastrais, para 
atualização. 

11.6. A rescisão da Ata poderá, ainda, ocorrer de forma amigável por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo, desde que haja conveniência para a CMA. 

11.7. Sempre será assegurado o direito da ampla defesa e do contraditório. 
11.8. Fica eleito o foro da cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se, expressamente, a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem justos e acordados assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para igual 
distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais. 

 
 

Alegre/ES, _____ de _____________________ de 2022. 
 
 

___________________________________ 
Câmara Municipal de Alegre/ES (CMA) 

 
___________________________________ 

Empresa (Beneficiária da ARP) 
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- ANEXO VII - 
 

(MODELO) 
 
 
 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 
 

- CONTRATO N° 0XX/2022 - 
 

 
CONTRATO Nº 0xx/2022, OBJETIVANDO 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO LEGISLATIVO DE ALEGRE/ES, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A CAMARA DE ALEGRE/ES E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, VENCEDORA DO 
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N° 0XX/2022. 

 
 

A CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE, com sede na Av. Jeronimo Monteiro, 38, 2° piso, Centro, 
Alegre/ES, 29.500-000, CNPJ nº 31.726.714/0001-05, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 
CARLOS RENATO VIANA, brasileiro, casado, produtor rural, portador do CPF nº 884.521.157-68, 
residente no lugar denominado Boa Vista, distrito de Araraí, município de Alegre/ ES, CEP 29.500-000, 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vencedora 
do PP (RP) n° 0XX/2022, com sede XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXX, representada por 
seu sócio, Sr. Xxxxxxxx, (nacionalidade, estado civil, profissão, CPF), denominada CONTRATADA, que 
ajustam o presente CONTRATO objetivando a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para atender as necessidades do 
Legislativo de Alegre/ES, conforme especificação detalhada no Relatório Anexo, com fundamento na 
Lei n° 10.520/2002, Lei n° 8.666/1993 e LC n° 123/06 e suas alterações, em conformidade com o que 
disciplina o Processo n° xxxx de xxxxxxxxx e o Edital do Pregão Presencial (RP) N° 0xx/2022, mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
1. DO OBJETO 

Este Contrato tem por objeto a XXXXXXXXXXXXXX para atender as necessidades do Legislativo 
de Alegre/ES, conforme Proposta e Mapa de Apuração, incluindo o fornecimento de todos os materiais, 
fretes, e despesas necessárias à execução dos serviços, de acordo com o discriminado no Relatório 
Anexo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

2. DO REGIME DE ENTREGA E EXECUÇÃO 
Fica estabelecida a forma de entrega em conformidade com a necessidade da Câmara de 

Alegre, identificada através da emissão de uma Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço 
(OS), sendo a execução dentro do prazo estabelecido e em conformidade com o que fora licitado, sob o 
regime de execução indireta. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

3. DO PREÇO E REAJUSTAMENTO 
A Contratante pagará a Contratada, pela aquisição aqui ajustado, a importância de R$ 

XXXXXXXXXXXXX (valor por extenso), pagos conforme a medição atestada pelo Fiscal do Contrato e 
Secretário da pasta. 
 
§1°. O preço contratado não poderá ser reajustado, salvo exceção. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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A Contratante pagará à Contratada, pelo serviço efetivamente prestado no mês de referência ou 
pela efetiva entrega do material solicitado, até o trigésimo dia após a conclusão da parcela convencionada. 

 
§1°. Caberá a Contratada, no 1º (primeiro) dia útil após a conclusão da parcela, comunicar por escrito a 
Contratante tal fato, devendo a CMA receber o objeto na forma do presente contrato. 
 
§2°. Após recebimento do objeto a Contratada deverá apresentar a fatura no máximo em 02 (dois) dias 
úteis. 
 
§3°. A fatura será paga até 30 (trinta) dias da sua apresentação mediante a apresentação conjunta da 
ordem de serviço correspondente a etapa/fase, vedada à antecipação. Se houver alguma incorreção na 
Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo 
para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 
ônus ou correção a ser paga pela Contratante.  
 
§4°. O pagamento far-se-á por meio de faturas de acordo com a conveniência e oportunidade para a CMA, 
sempre no mesmo valor cotado no início da licitação, exceto no caso de eventuais reajustes, conforme 
definidos na cláusula terceira deste. 
 
§5°. Cabe a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela 
Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial de cálculo do reajuste e 
demais documentos comprobatórios do acréscimo pleiteado. 
 
§6°. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n° 4.320/64, e demais 
leis pertinentes ao tema. 
 
§7°.  Como condição para início da contagem de prazo para pagamento e sua efetivação, as Notas Fiscais 
deverão ser entregues na CMA, devendo ser acompanhada obrigatoriamente das seguintes Certidões de 
Regularidade Fiscal e Trabalhista, válidas: 

• Prova de Regularidade c/ a Fazenda Nacional, referente aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União;  

• Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual onde for sediada a Empresa;  

• Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do Estado do Espírito Santo;  

• Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal onde for sediada a Empresa;  

• Certidão de Regularidade de Situação, CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
FGTS; 

• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
5. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Contratante efetuará avaliação dos serviços executados pela Contratada, devendo o 
responsável pelo recebimento e avaliação emitir relatório das irregularidades ocorridas. Não obstante a 
expedição do relatório, no qual deverá constar o que foi executado, em qual quantidade, e se foi executado 
conforme o contratado, ou seja, nas formas e condições estabelecidas, além da compatibilidade com a 
ordem de serviço emitida. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

6. DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
A execução do serviço ajustado e/ou entrega dos itens contratados terão início no dia subsequente 

à data da assinatura do Contrato, devendo ser publicado o resumo do mesmo. O contrato terá vigência 
até xxxxxxxxxxxxxxxx, sendo permitida sua prorrogação nas hipóteses previstas no art. 57, §1° da Lei 
no 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SETIMA 

7. DAS FONTES DE RECURSOS 
Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão por conta 

da dotação orçamentária: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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CLÁUSULA OITAVA 

8. DAS GARANTIAS 
A Contratada garante a execução deste Contrato nos exatos termos e valores, especificações e 

marcas identificadas no envelope de proposta até o término da vigência deste instrumento. 
 

CLÁUSULA NONA 
9. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
§1°. Compete à Contratada: 
a) Executar o serviço ajustado nos termos do Anexo II do Edital vinculado a este Contrato, bem como na 

forma descrita do Termo de Referência (ANEXO I) do Edital; 
b) Executar o serviço ajustado nos termos do Edital vinculado a este Contrato; 
c) Responsabilizar-se pelo frete e demais despesas necessárias para o cumprimento deste contrato; 
d) Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação. 
 
§2°. A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção dos 
pagamentos devidos pela CMA, até que seja feita a regularização. 
 
§3°. Compete à Contratante:  
Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos deste Contrato e designar servidor responsável para 
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo, valorativo e 
qualitativo. 
 

CLÁUSULA DEZ 
10. DAS PENALIDADES 
§1°. Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso; 
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato; 
d) Suspensão para contratar com a CMA; 
e) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública. 

 
§2°. Antes da aplicação de qualquer das penalidades a Contratada será advertida, devendo apresentar 
defesa em 05 (cinco) dias úteis. 
a) A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências quando, 

então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A 
CMA, porém, poderá considerar rescindido o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência; 

b) As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão computadas 
para o fim previsto na cláusula onze, §1°; 

c) As advertências, quando não seguidas de justificativa aceita pela CMA, darão ensejo à aplicação das 
penalidades das letras “b” a “e” do §1° desta cláusula.  

 
§3°. As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto com uma das penalidades 
previstas nas letras “d” e “e” do §1°. 
 
§4°. A multa moratória será calculada no momento em que ocorreu o fato gerador, estando limitada a 10% 
(dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% 
(dez por cento). Poderá a CMA, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir o Contrato em razão do 
atraso. 
 
§5°. A CMA poderá considerar outros fatos que não o simples atraso na execução do Contrato para 
entender rescindido o Contrato. Podendo, também, rescindir o contrato a qualquer tempo, desde que 
sobrevenha a conveniência e oportunidade para a CMA.  
 
§6°. As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizado nos termos da 
cláusula de reajuste. 
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§7°. Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a CMA poderá a Contratante, 
além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas na letra “d” ou “e” do §1°. 
§8°. Se os danos restringirem-se à Contratante será aplicada a pena de suspensão pelo prazo de, no 
máximo, 05 (cinco) anos. 
§9°. Se puderem atingir a Administração Pública como um todo será aplicada a pena de Declaração de 
Inidoneidade. 
 
§10. Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão as empresas ou profissionais 
que, em razão dos Contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude da prática de 

atos ilícitos. 
 

CLÁUSULA ONZE 
11. DA RESCISÃO 
§1°. Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de procedimento judicial 
ou extrajudicial sem que assista à Contratada o direito a qualquer indenização, os seguintes casos: 
a) O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos;  
b) A lentidão na assinatura e no cumprimento do contrato que impossibilite a conclusão dos serviços no 

prazo estipulado; 
c) Atraso injustificado no início dos serviços ou fornecimento dos materiais; 
d) Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CMA; 
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia da CMA, que deverá aprovar o 

Contrato de subempreitada assinado entre a Contratada e a Subcontratada, conforme artigo 72 da Lei 
8666/93; 

f) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 
a sua execução, assim como a de seus superiores; 

g) O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do §1o do art. 67 da Lei no 8.666/93; 
h) Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento do 

contratado; 
i) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo da CMA, 

prejudique a execução do Contrato; 
j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pelo Setor competente, exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 
k) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, com a redação conferida pela 

Lei 9.854/99.  
 
§2°. O valor das multas aplicadas poderá atingir 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após o 
trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida; 
 
§3°. A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e condições previstas nos artigos 
78 e 79 da Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 

CLÁUSULA DOZE 
12. DOS ADITAMENTOS 

O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos da Lei n° 10.520/2002 e Lei n° 8.666/93, após 
manifestação de parecer jurídico. 

 
CLÁUSULA TREZE 

13. DOS RECURSOS 
Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração somente serão acolhidos nos termos 

do art. 109 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA QUATORZE 
14. DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO 
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§1°. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por Alan Carlos Massini Polastreli, 
FISCAL nomeado pela CMA/ES, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização 
do serviço contratado, observando o disposto neste Contrato, sem o qual não será permitido qualquer 
pagamento. 
 
§2°. Em nenhuma hipótese, a fiscalização da CMA eximirá a empresa a ser contratada das 
responsabilidades contratuais e legais, bem como, dos danos materiais e pessoais que forem causados a 
terceiros, seja por atos próprios da empresa, ou por atos de seus operários e preposto, ou por omissões. 
A fiscalização exercida pela CMA, não eximirá em nada as responsabilidades da executora, que 
independentemente de ter, ou não ter sido fiscalizada, é responsável isolada, por todos os trabalhos 
realizadas para atendimento do objeto deste Contrato. 

 
CLÁUSULA QUINZE 

15. DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 
Representará a Contratada na execução do ajuste, como preposto, a pessoa identificada no 

preâmbulo do presente instrumento, já devidamente qualificado. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 
 A rescisão do Contrato poderá, ainda, ocorrer de forma amigável por acordo entre as partes, 
reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência para a CMA. 
 
§1°. Fica eleito o foro da cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou 
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se, expressamente, a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, para igual 
distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais. 

 
 
 

Alegre/ES, _____ de ______________________ de 2022. 
 
 
 

____________________________ 
Contratante (CMA) 

 
_____________________________ 

Contratada 
 


