
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA-ES 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2018 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018  
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
 
De conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Câmara Municipal de Santa 
Teresa - CMST, Estado do Espírito Santo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ – sob o nº 01.628.670-0001-10, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação designada pela PORTARIA 001/2018, torna público a abertura do 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – TOMADA DE PREÇOS nº 003/2018 para 
contratação de EMPRESA conforme disposto neste Edital, informando que o 
recebimento dos envelopes exigidos pelo presente Edital ocorrerá até às 13 horas, para 
abertura dos mesmos às 13 horas e 10 minutos, do dia 04 de maio de 2018 na 
Câmara Municipal de Santa Teresa-ES, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434, 
Centro, Santa Teresa - ES, CEP 29650-000.  
 
I – OBJETO DA LICITAÇÃO  
 
1.1  Equipamento destinado à captação, edição, produção, transmissão e 

armazenamento de vídeo das sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, das 

audiências públicas, e outras atividades da Câmara Municipal de Santa Teresa. 

1.1 Descrição base: Sistema de produção de estúdio Mini HD, original de fábrica, 

com 4 conexões Sdi e capacidade para switching, streaming, gravação, publicação, 

transmissão e armazenamento de vídeo, memória interna com capacidade de 1,5T 

dividido em 2 unidades internas de 750Gb cada, suporte para câmera robótica, cenários 

virtuais, streaming ao vivo em HD em arquivo simultâneo, 6 conexões de saída, 5 fontes 

de mídia integradas para vídeo, gráfico e sons. Modelo de referência: NewTek Tricaster 

Mini HD-4i ou superior.  

1.2      Garantia mínima de 01 (um) ano. 

1.3      Quantidade: 01 (um). 

 

II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 – Em cumprimento do disposto nos Artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123 / 2006, 
na redação que lhe confere a Lei Complementar 147 / 2014, esta licitação destina-se 
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte. 
2.2 – Das empresas tratadas no subitem anterior, poderão participar desta licitação as 
empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, cadastradas na Câmara 
Municipal de Santa Teresa como fornecedores, ou que atendam aos requisitos de 
habilitação previstos neste Edital até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 
propostas.  
2.3 - Não podem participar desta licitação as empresas:  
2.3.1 - Que na data fixada para a apresentação dos envelopes, estejam cumprindo 
penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a 
Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores;  
2.3.2 - Que tenham sido declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;  
2.3.3 - Impedidos de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;  
2.3.4 - Impedidos de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;  
2.3.5 - Reunidas sob a forma de consórcio.  
 
III - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 



 
3.1 - Os licitantes, por seus representantes legais deverão se apresentar nos dias, 
horário e local indicados para entregarem 02 (dois) tipos de envelopes lacrados e 
rubricados a saber:  
a) Envelope nº 1, Documentos para Habilitação, com os dizeres:  
Envelope nº 01  
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018  
LICITANTE: (nome da empresa)  
b) Envelope nº 2, Proposta Comercial, com os dizeres:  
Envelope nº 02  
PROPOSTA COMERCIAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 
LICITANTE: (nome da empresa)  

3.2 - Além dos envelopes proposta mencionada nos itens 3.1, os interessados ou seus 
representantes apresentarão, documento de credenciamento para acompanhar a 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme Anexo deste edital.  
3.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou por qualquer membro da Comissão desde que acompanhada do original. 
3.3.1 – A solicitação de autenticação de documentos perante membro da Comissão de 
Licitação da CMST, deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) horas antecedentes à 
abertura dos Envelopes. Não serão autenticados documentos no dia de realização 
da Licitação.  
3.4 - Uma vez incluído no processo, nenhum documento será devolvido, salvo se 
substituído por cópias autenticadas.  
3.5 – Não será concedido prazo para apresentação de documentos de proposta ou 
habilitação exigidos e não apresentados, a não ser quando todas propostas forem 
inabilitadas ou desclassificadas, quando se aplicará o § 3º do Art. 48 da Lei 8.666/93.  
 
IV – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1) 
 
4.1 - Como condição para habilitação os licitantes deverão apresentar os seguintes 
documentos acondicionados no envelope nº 1:  
4.1.1 - REGULARIDADE JURÍDICA:  
4.1.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, com a última alteração 
consolidada;  
4.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todos os seus aditivos em vigor, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus 
administradores;  
4.1.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício;  
4.1.1.4 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.  
4.1.2 - REGULARIDADE FISCAL:  
4.1.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda – CNPJ;  
4.1.2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta 
expedida pela Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
(com abrangência inclusive as contribuições sociais previstas, Lei 8212/1991);  



4.1.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei; 

4.1.2.4 - Prova de Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal, 
relativamente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  
4.1.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 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.  
4.1.2.6 – Declaração que o licitante não oferece trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
a menores de 18 anos, ou qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo aprendiz a 
partir dos 14 anos, em atendimento a Lei 9.854/99. 
4.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
4.1.3.1 - Apresentação de atestado expedido por pessoa de direito público ou privado, 
por execução da mesma natureza, em quantidades e condições equivalentes ou 
superiores às do objeto do contrato desta licitação.  
4.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
4.1.4.1 - Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;  
4.1.4.2 - Apresentação da publicação do Balanço Patrimonial do último exercício social 
já exigível e apresentado na forma da Lei ou, no caso de a licitante estar desobrigada 
de publicar, deverá apresentar a cópia legível da página do LIVRO DIÁRIO, onde foi 
transcrito o balanço;  
4.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar nº 123 / 2006, deverão apresentar 
Declaração, de acordo com o Modelo estabelecido no Anexo V deste Edital. 
4.3 - Em caso de o envelope da habilitação não conter todos os requisitos necessários, 
não será aberto o envelope da proposta comercial, permanecendo lacrado.  
 
V - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE Nº 2) 
 
5.1- A proposta comercial deverá ser elaborada considerando todos os dados e 
exigências constantes deste edital e seus anexos e de forma a atender aos seguintes 
requisitos:  
5.1.1 - Ser apresentada em 01 (uma) via, em idioma nacional, com identificação do 
licitante e constando o CNPJ e endereço completo, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas devidamente assinadas pelo seu representante legal.  
5.1.2 - Deverá ser apresentada em algarismos, com a indicação por extenso, 
computando-se todos os custos necessários à realização dos itens compreendidos pelo 
objeto desta licitação, bem assim todos os impostos, encargos sociais e trabalhistas e 
comerciais, emolumentos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e 
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir para a completa prestação 
e entrega do objeto licitado.  
5.1.3 - Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data da apresentação e abertura da licitação.  
5.1.4 - Só serão admitidas propostas com no máximo de 02 (duas) casas decimais.  
5.1.5 - O custo médio estimado, apurado com base em orçamentos recebidos de 

empresas especializadas e em pesquisas de mercado, e sendo admitido como preço 

máximo a ser ofertado, é de R$ 49.423,50 (quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e 

três reais e cinquenta centavos). 

5.2 - Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 

empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores a proposta da primeira classificada;  
5.3 - Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço, havendo 
empate entre duas ou mais licitantes, em conformidade com os itens anteriores será 



realizado sorteio para determinar a vencedora bem como a ordem de classificação para 
as demais, em caso de desistência da licitante vencedora.  
 
VI – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
 
6.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte, visando ao exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar Declaração, 
de acordo com o modelo estabelecido no Anexo deste Edital. 
  
VII - DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO  
 
7.1 - Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, que será admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste edital, por seu representado.  
7.2 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 
documentos:  
a) Documento oficial de identidade do representante;  
b) Procuração que comprove a outorga de poderes para representar a empresa e, em 
especial, praticar os atos pertinentes ao certame, ou documento de representação 
estatutária, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações, no caso de o representante ser sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado do licitante, em decorrência de tal investidura.  
7.2.1 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 
acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante (contrato 
social ou outro documento equivalente).  
7.3 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, quanto à 
análise e julgamento do conteúdo dos envelopes, mas impedirá o representante de 
responder pelo licitante.  
7.4 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, não 
sendo permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante.  
 
VIII - DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES  
 
8.1 - A reunião de abertura dos envelopes, no dia e hora supramencionado, será pública, 
na presença dos representantes, dos licitantes e demais interessados que queiram 
assistir ao ato.  
8.2 - Iniciada a abertura do envelope, não será admitida qualquer retificação, 
cancelamento ou alteração que possa influir no seu julgamento, nem admitido à licitação 
proponente retardatário.  
8.3 - Após a abertura do ENVELOPE Nº 01, referente à documentação, será franqueado 

aos proponentes credenciados o exame destes documentos, podendo qualquer um 

deles solicitar o registro, em ata, de observações que entender conveniente, desde que 

o faça no momento oportuno, anunciado pelo Presidente da Comissão, sendo 

intempestiva e, consequentemente, improcedente qualquer reclamação anterior ou 

posterior a tal momento. 

8.3.1 - Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão 

de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à 

interposição de recurso poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos envelopes nº 2 

(proposta comercial).  



8.3.2 - Caso não ocorra a hipótese prevista no item anterior a Comissão marcará e 
divulgará, oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nº 2 (proposta 
comercial).  
8.4 - Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas 
as ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão de Licitações e 
pelos representantes devidamente credenciados.  
 
IX - DO JULGAMENTO  
 
9.1 - No julgamento das propostas serão levados em conta os critérios fixados no art. 
44 da Lei nº. 8.666/93.  
9.2 - Para efeitos de julgamento, esta Licitação é do tipo MENOR PREÇO, sendo 
considerado vencedor aquele que oferecê-lo.  
9.3 - Serão desclassificados ou inabilitados os licitantes que não atendam as 
disposições deste edital ou não estejam em conformidade com a Lei 8.666/95 e suas 
alterações.  
 
X - DOS RECURSOS  
 
10.1 - Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas 
na Lei nº 8.666/93 e suas respectivas alterações.  
10.2 - As impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas ao Presidente da 
Comissão de Licitações, protocolizados diretamente na Câmara Municipal de Santa 
Teresa.  
10.3 - Os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento desta licitação 
deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitações, protocolizados 
diretamente na Câmara Municipal de Santa Teresa.  
10.4 - Esgotado o prazo previsto para a apresentação de recursos contra o julgamento 
das propostas ou, se apresentados, após sua apreciação, o processo será encaminhado 
ao Presidente da Câmara Municipal para homologação e adjudicação.  
10.5 - Esta Câmara Municipal convocará o vencedor da presente licitação para, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação do resultado, assinar o contrato, 
cuja minuta é parte integrante deste Edital.  
 
XI - DOS PAGAMENTOS E REAJUSTES 
 
11.1 - A Contratante pagará à Contratada pelo material adquirido, até 05 (cinco) dias 

úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita 

pelo Contratante, vedada a antecipação. 

11.1.1 - O pagamento poderá ser suspenso pela Câmara Municipal de Santa Teresa no 

caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que possam, de qualquer forma, 

prejudicar o interesse da Câmara Municipal. 

11.1.2 - Na Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar o número do contrato, 

além das especificações completas. 

11.1.3 - Ocorrendo erros na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à 

CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento seja 

contado a partir da data da apresentação da nova Nota Fiscal. 

11.1.4 - A Câmara Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que, a qualquer 

título, lhe forem devidas pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento do 

CONTRATO. 

11.2 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão na seguinte 
dotação orçamentária do Orçamento da Câmara Municipal de Santa Teresa:  
 



001010.0103100012.160 – Manutenção e Ampliação das Atividades da 
Câmara Municipal. 
44905200000 – Equipamentos e Material Permanente 

 
11.3 - Caso ocorra atraso no pagamento, o mesmo sofrerá atualização monetária 
através da variação do IGP-M, ou outro índice que o vier substituir, entre a data prevista 
e a do efetivo pagamento.  
 
XII - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
12.1 - O contrato poderá ser rescindido em qualquer época pela Câmara Municipal, 
independente de notificação judicial, mediante comunicação por escrito ao contratado, 
sem que o mesmo tenha direito a indenização nos casos de:  
a) não cumprir quaisquer obrigações do contrato;  
b) desvie-se das especificações;  
c) deixe de cumprir ordens da Câmara Municipal sem justificativa;  
d) atraso injustificado na execução do contrato;  
e) paralisação da execução do contrato sem justa causa e prévia comunicação à 
Câmara Municipal;  
f) por decretação de falência.  
12.2 - O contrato poderá ser rescindido, ainda, por razões de interesse público, de alta 
relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade 
da Câmara Municipal a que esteja subordinado o termo firmado.  
12.3 - O contrato poderá ser rescindido pelo Contratado caso a Câmara Municipal 
descumpra suas obrigações contratuais, nos termos da legislação aplicável.  
12.4 - À parte que der causa à rescisão pagará a outra multa de até 10% (dez por cento) 
sobre o valor do contrato, devidamente corrigido.  
 
XIII - DAS OBRIGAÇÕES 
 
13.1 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
13.1.1 - Efetuar a entrega do bem em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 

Administração, 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; 

13.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com 

os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

13.1.3 - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias o produto com avarias ou defeitos; 

13.1.4 - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 

objeto da presente licitação; 

13.1.5 - Comunicar à Administração, 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; 

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

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

13.1.7 - 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. 



13.1.8 - Não promover nenhuma alteração do FORNECIMENTO ou especificações do 

bem, sem a prévia aprovação, por escrito, da Câmara Municipal.  

13.1.9 - Responder, entre outros, por todos os encargos referentes ao uso na fabricação 

do bem, de marcas e patentes sujeitas a "royalties" ou encargos semelhantes, usadas 

por ela para atendimento ao FORNECIMENTO ora contratado.  

13.1.10 - Responder, na forma da lei, por perdas e danos eventualmente causados à 

Câmara Municipal ou a terceiros. 

13.1.11 - O fornecimento deverá ser efetuado em remessa única, na Sede da Câmara 

Municipal de Santa Teresa, com prazo de entrega não superior a 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da assinatura do instrumento contratual. 

13.2 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
13.2.1 - Receber o material, disponibilizando local, data e horário; 

13.2.2 - Verificar a conformidade do bem recebido com as especificações constantes do 

Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

13.2.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de servidor especialmente designado; 

13.2.4 - Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
XIV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
14.1 - Em caso de inexecução total ou parcial do FORNECIMENTO, ou qualquer 

inadimplência contratual, inclusive desatendimento das determinações da Fiscalização, 

a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, no 

que couber, às seguintes penalidades: 

I - Advertência;  
II - Multas Pecuniárias. 

14.2 - As multas serão aplicadas para os seguintes casos e percentuais, limitadas a 

10% (dez por cento) do valor global contratado: 

a) Multa  de 0,3%(zero vírgula três por cento) por dia de atraso no início do 

fornecimento, calculada sobre o valor global do contrato;   

b) Multa  de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso na entrega dos bens,  incidente 
sobre o valor da fatura, durante os 30 (trinta) primeiros dias e em dobro para cada dia 
subsequente; 
c) Multa de 2%(dois por cento) sobre o valor total da licitação, por desatendimento 
às cláusulas contratuais; 
d) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração 
Municipal e, se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores desta 
Câmara Municipal,  pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento 
à Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada, com base na alínea anterior. 
f) A sanção de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada juntamente com a 
sanção prevista na alínea "d", facultada a defesa do interessado no respectivo processo, 
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
g) No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá 
apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 



14.3 - Atingido o limite de 10% (dez por cento) do valor global regularmente atualizado 

do CONTRATO, a Câmara Municipal poderá promover a rescisão parcial ou total do 

CONTRATO. 

14.4 - A CONTRATADA não incorrerá em multa quando o descumprimento dos prazos 

estabelecidos no cronograma físico resultar de força maior devidamente comprovada 

ou de instruções da Câmara Municipal. 

14.5 - A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos à 

Câmara Municipal, cobrada judicialmente ou recebida diretamente da CONTRATADA. 

14.6 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 09 poderão ser aplicadas 

juntamente com a da alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência do ato. 

14.7 - As sanções previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do item 09 deverão ser indicadas 

pela Câmara Municipal, garantida a prévia defesa. 

14.8 - A sanção prevista na alínea "d" do item 09 é de competência do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 

2 (dois) anos de sua aplicação. 

14.9 - As sanções previstas nas "c" e "d" do item 9 poderão também ser aplicadas à 

CONTRATADA que, em razão do CONTRATO: 

14.9.1 - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, referentes ao FORNECIMENTO 
contratado;  
14.9.2 - Praticar atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;  
14.9.3 - Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o Município, em virtude 
de atos ilícitos praticados.  
 
XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
15.1 - O edital, contrato e toda documentação da licitação são complementares entre si.  
15.2 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Santa Teresa, do Estado do 
Espírito Santo, com expressa renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja.  
15.3 - A Câmara Municipal se reserva o direito de:  
a) revogar ou anular a presente licitação, no todo ou em parte, nos termos da Lei; 

b) adiar a licitação, mediante publicação prévia.  
15.4 - É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligências, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada à inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente 
dos envelopes.  
15.5 - O desatendimento de exigências formais e não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições de suas qualificações 
e as exatas compreensões de sua proposta, e não fira os princípios constitucionais e 
preserve o interesse público.  
15.6 - As normas que disciplinam está Licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse público, a segurança da contratação e os princípios constitucionais.  
15.7 - São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:  
a) ANEXO I – Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho;  
b) ANEXO II – Carta de credenciamento;  
c) ANEXO III – Declaração de inexistência de fato impeditivo;  
d) ANEXO IV – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;  
e) ANEXO V – Minuta de Contrato; 



15.8 - Informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, deverão ser 
solicitados à Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa 
– ES, na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 – Centro – Santa Teresa - ES, ou por meio dos 
telefones (27) 3259-1474 / 1803 das 8h às 11h00/ 12h30 às 15:30h, ou ainda pelo e-
mail: cmst@camarasantateresa.es.gov.br. 
15.9 – Cópias do Edital de Licitação, assim como esclarecimentos sobre Cadastramento 
de Fornecedores, poderão ser obtidas no Portal da Transparência da CMST, 
www.camarasantateresa.es.gov.br.  
15.10 - Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação, 
observados os princípios da Lei 8.666/93 e suas alterações.  
 
Santa Teresa-ES, 17 de abril de 2018.  
 
Edgar Antonio Goroncio 
Presidente – CPL / CMST 
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ANEXO I 
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO  
Processo Licitatório nº       /2018  
Modalidade: Tomada de Preços nº      /2018  
Declaramos, sob pena da lei que a empresa __________________________, inscrita 
no CNPJ nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o 
(a) Sr. (a) ______________________________, cadastrado no registro de pessoas 
físicas (CPF), sob o nº _______________, e portador da carteira de identidade nº 
______________________, encontra-se em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 
Constituição Federal.  
LOCAL E DATA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II 
CARTA DE CREDENCIAMENTO  
Pelo presente instrumento, a ......................, CNPJ nº .................., com sede na 
................, através de seu representante legal infra-assinado, credencia o (a) Sr(a) 
...................., portador da cédula de identidade RG nº ......como nosso representante 
legal na licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO E 
PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos a nossa Proposta, interpor 
recursos, desistir de prazos e recursos, enfim praticar todos os atos necessários ao fiel 
cumprimento do presente credenciamento.  
LOCAL E DATA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  
Processo Licitatório nº       /2018  
Modalidade: Tomada de Preços nº        /2018  
Declaramos, sob pena da lei que a empresa __________________________, inscrita 
no CNPJ nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o 
(a) Sr. (a) ______________________________, cadastrado no registro de pessoas 
físicas (CPF), sob o nº _______________, e portador da carteira de identidade 
nº____________________, interessada em participar da Tomada de Preço nº      /2018, 
da Câmara Municipal de Santa Teresa, que em relação a empresa mencionada acima 
inexiste fatos impeditivos para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
LOCAL E DATA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IV  
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 
convocatório, que a empresa 
___________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº 
________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui 
qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer 
na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 
desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 
da referida Lei Complementar, no procedimento licitatório da TOMADA DE PREÇOS Nº     
/2018, da Câmara Municipal de Santa Teresa. 
________________, em __ de __________ de 2018.  
_______________________________________  
REPRESENTANTE LEGAL  
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO  
A Câmara Municipal de Santa Teresa, inscrita no CNPJ sob o nº               , com sede 
à _____________________, neste ato representado por seu Presidente, 
___________________________________________________, doravante 
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa __________, CNPJ nº _____, 
com sede à ____________________, por seu representante legal ________________, 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, sob o 
regime de empreitada por preço global, nos termos do Procedimento Licitatório – 
TOMADA DE PREÇO nº.      /2018, tudo de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, que se regerá mediante as cláusulas e condições que 
subseguem.  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
01.01 - O presente contrato tem como objeto ______________________________ em 
estrita observância ao disposto neste instrumento.  
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES  
02.01 - Fazem parte integrante deste contrato todos os documentos, dispositivos e 
instruções que compõem o Edital de TOMADA DE PREÇO nº. ______/2018, 
completando o presente contrato para todos os fins de direito, independentemente de 
sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E DO 

REAJUSTAMENTO 

03.01 - O valor contratado é de ______________ e será pago à CONTRATADA, até 
____________ dias após a apresentação das notas fiscais correspondentes, 
devidamente atestada.  
03.02 - Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais 
apresentados contenham incorreções.  
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
04.01 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão na seguinte 
dotação orçamentária do Orçamento da Câmara Municipal de Santa Teresa:  
001010.0103100012.160 – Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara 
Municipal. 
44905200000 – Equipamentos e Material Permanente 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO  
05.01 - Este contrato inicia-se a partir da data de sua assinatura, encerrando-se em 
até___________________. 
CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADE E SANÇÕES  
06.01 - Pela inexecução total ou parcial do que foi proposto, a empresa sofrera as 
seguintes penalidades:  
a) Executar o contrato com irregularidade, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

b) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os 
quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero virgula 
cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato;  
c) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 1 (um) ano e multa de 5% (cinco por cento);  



d) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 
Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento);  
06.02 - Juntamente com as penalidades descritas nas alíneas ‘’b’’ e ‘’c’’ acima, poderá, 
facultada a prévia defesa nos termos da lei, ser feita a declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base na alínea anterior.  
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO  
07.01 - Constituem motivos para rescisão contratual o não cumprimento de cláusulas e 
condições pactuadas no decorrer do presente contrato, bem como os motivos elencados 
na Lei Federal 8.666/93 sem prejuízo de multas e sanções previstas na Cláusula Sexta 
deste contrato.  
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
08.01 - Compete à Contratante, além das obrigações previstas na Lei 8.666/93, as 
previstas neste contrato, que são as seguintes:  

Receber o material, disponibilizando local, data e horário; 

Verificar a conformidade do bem recebido com as especificações constantes do Edital e 

da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

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

servidor especialmente designado; 

Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
09.01 - Compete à Contratada, além das obrigações previstas na Lei 8.666/93 e no 
edital, as previstas neste contrato, que são as seguintes:  

Efetuar a entrega do bem em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 

Administração, 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; 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 

artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias o produto com avarias ou defeitos; 

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

presente licitação; 

Comunicar à Administração, 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; 

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

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

condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

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. 



Não promover nenhuma alteração do FORNECIMENTO ou especificações do bem, sem 

a prévia aprovação, por escrito, da Câmara Municipal.  

Responder, entre outros, por todos os encargos referentes ao uso na fabricação do bem, 

de marcas e patentes sujeitas a "royalties" ou encargos semelhantes, usadas por ela 

para atendimento ao FORNECIMENTO ora contratado.  

Responder, na forma da lei, por perdas e danos eventualmente causados à Câmara 

Municipal ou a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS  
10.01 - Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem de 
qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 
completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados.  

10.02 - O Contrato será fiscalizado pelo Servidor Rodrigo Rondelli, que deverá comunicar 

as irregularidades encontradas, ou situações que se mostrem desconformes com o 

Edital ou Contrato e com a Lei; exigir o que for previsto no Contrato e ainda, qualquer 

alteração de condição contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, 

acompanhada das justificativas pertinentes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  
11.01 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Teresa - ES para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente Contrato e que não possam ser resolvidas por meios 
administrativos, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.  
11.02 - E por estarem, assim, justas e acordadas as partes, assinam o presente contrato 

em duas vias de igual forma e teor, juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas. 

Santa Teresa - ES, ________________________  
Presidente Câmara Municipal  
Diretor  
Empresa Contratada  
TESTEMUNHAS:  
__________________________________  
__________________________________ 

 

 


