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d)Obrigarno-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato/Ata dentro do 

prazo estabelecido, contada da data de notificação da Câmara Municipal de Capelinha/MG bem 

como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis; 

Declaramos ainda que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60(sessenta) dias. 

DMA: 

NOME 

Representante Legal da Licitante 

lo 
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Prezado Senhor, 

A empresa 	  inscrita no CNPJ sob o N2 	  neste ato representada 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em 

atendimento ao disposto no Edital do Pregão 009/2017, vem perante Vossa Senhoria credenciar o Sr. 

	  RG 	  como representante qualificado a participar de todos os 

atos relativos à referida licitação, inclusive com poderes expressos para oferecer lances, apresentar e 

participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as 

respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito 

de recurso, nos termos do artigo 109 da Lei No 8666/93, e assinar todos os atos e quaisquer 

documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

Atenciosamente. 

NOME 

Representante Legal da Licitante 

por 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(Local e data) 

A 

Câmara Municipal de Capelinha 

A/C Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial 009/2017 

Prezado Senhor, 

 empresa 	  inscrita no CNPJ sob o N° 	  neste ato representada 

o por 	 (qualificação: nacionalidade)  estado civil, cargo ocupado na empresa, 

RG), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 009/2017 objetivando o Registro de Preços para 

Aquisição de equipamentos de segurança(DVR, 1W, câmera, cabo, fonte e conector) e um servidor em torre, para 

manutenção da Câmara Municipal de Capelinha, para manutenção da Câmara Municipal de Capelinha, conforme 

especificações constantes no anexo / deste edital, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação conforme disposto no inciso VII do art. 42  da Lei n2  

10.520/2002, e que não possui fatos impeditivos. 

Atenciosamente. 

NOME 

Representante Legal da Licitante 

A 

Página 30 de 48 

	 2 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA Eis. 

   

      

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Rubrica 

 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE PREÇOS 	 1 

(Local e data) 

A 

Câmara Municipal de Capelinha 

A/C Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial 009/2017 

Prezado Senhor, 

A empresa 	  inscrita no CNPJ sob o NQ 	  neste ato representada 

por 	  (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa, 

RG), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 009/2017, objetivando o Registro de Preços 

para Aquisição de equipamentos de segurança(DVR, HD, câmera, cabo, fonte e conector) e um 

servidor em torre, para manutenção da Câmara Municipal de Capelinha, para manutenção da 

Câmara Municipal de Capelinha, conforme especYcações constantes no anexo 1 deste edito!, vem 

perante Vossa Senhoria DECLARAR que os preços apresentados e os lances que vier a formular não 

são preços inexequíveis ou superfaturados estando em consonância com o mercado. 

Atenciosamente. 

NOME o 	Representante Legal da Licitante 

o 
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ANEXO '1— DECLARAÇÃO DE PREÇOS 

(Local e data) 

A 

Câmara Municipal de Capelinha-MG 

A/C Pregoeiro 

Referência. Pregão Presencial 009/201.7 

Prezado Senhor, 

	 inscrita no CNPJ sob o NO 	  neste ato representada 

(qualificação: nacionalidade)  estado civil, cargo ocupado na empresa)  RG), 

em atendimento ao disposto no Edital do Pregão n° 009/2017, que tem como objeto o Registro de 

Preços para Aquisição de equipamentos de segurança(DVR, HD, câmera, cabo, fonte e conector) e um servidor 

em torre, para manutenção da Câmara Municipal de Capelinha, para manutenção da Câmara Municipal de 

Capelinha, conforme especificações constantes no anexo 1 deste edital, vem perante Vossa Senhoria 

DECLARAR que os preços apresentados e os lances que vier a formular não são preços inexequíveis ou 

superfaturados estando em consonância com o mercado. 

Atenciosamente. 

NOME 

Representante Legal da Licitante 
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ANEXO VI- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7, XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(Local e data) 

À 

Câmara Municipal de Capelinha-MG 

A/C Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial n°009/2017 

pLDt 

Prezado Senhor, 

	  inscrita no CNPJ sob o N 	 neste ato representada por 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa), em 

atendimento ao disposto no Edital do Pregão 009/2017 e no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, vem 

perante Vossa Senhoria DECLARAR  que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos. 

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva) 

Atenciosamente, 

NOME 

Representante legal da empresa 

0 

o 

o A empresa 
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ANEXO V11 -,MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUApAMENTOtÚMM1OROEM 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Pregão Presencial 009/2017 

A empresa 	  inscrita no CNPJ n2 	 por intermédio do seu representante lega!)  

Sr(a). 	 / CPF n2 	 , Carteira de Identidade n2 	 declara, para fins de 

participação na Licitação acima, sob as penas da lei, que é considerada: 

() Microempresa, conforme inciso 1 do art. 39  da Lei Complementar 123/2006; 

[) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 32  da Lei Complementar 123/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 42  do art. 39  da Lei 

Complementar 123/2006. 

Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais defeitos ou 

restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal. 

Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de Credenciamento, para efeitos de se 

beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006. 

de 	 de 2017. 

Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente. 

Carimbo/identificação da empresa 

o 
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ANEXO VIII - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N9 	/2017 

PROCESSO N9  0011/2017 

PREGÃO PRESENCIAl, 1W RP N°0009/2017 

Câmara Municipal, situada na Rua José Pimenta de Figueiredo, n2 05, centro, nesta cidade, o Exmo. Sr. 

Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Capelinha, Sr. Gedalvo Fernandes de Araújo, e 

a empresa 	  nos termos da Lei Federal n2  8666/93, Lei Federal n2  

10.520/02, Decreto Federal n0  7.892/2013, que regulamenta o SRP, e demais disposições legais 

aplicáveis, resolve registrar os preços apresentado pela empresa 	  inscrita no CNPJ 

sob o n2 	situada na 	n° 	Bairro 	, 	/ 	. a seguir denominada DETENTORA DA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, neste ato representada por seu representante legal 	  

portador da Cédula de Identidade n° 	, __/_ e inscrito no CPF sob o n0  

classificada em 	lugar, no Processo Licitatório n° 011/2017, na modalidade Pregão Presencial n 

2009/2017, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preços unitários, nos termos das 

cláusulas e condições que seguem: 

- OBJETO 

1.1. Constitui o presente objeto o Registro de Preços para Aquisição de equipamentos de 

segurança(DVR, HD, câmera, cabo, fonte e conector) e um servidor em torre, para manutenção da 

Câmara Municipal de Capelinha, para manutenção da Câmara Municipal de Capelinha, conforme 

especificações constantes no anexo 1 do edital. 

1.2 - Deverão ser respeitadas as especificações e condições de fornecimento contidas no Edital que 

precedeu a esta Ata de Registro de Preços, que dela fica fazendo parte integrante. 

II - DO GERENCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DA ATA 

2.1. O gerenciamento desta Ata, caberá a Câmara Municipal de Capelinha por meio do Setor de 

Compras, que juntamente com o responsável ou pessoa indicada pela secretaria solicitante dos 

produtos que efetuará o recebimento e a conferência quanto a sua correta especificação e atendimento 

ao item 1.2. 

2.2. A presente contratação será fiscalizada e gerenciada em especial pela Câmara Municipal de 

Capelinha, assim como as demais Secretarias municipais que requisitarem os produtos. 

2.3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para solicitações do respectivo objeto, 

por todos os Órgãos da Administração direta e indireta da Câmara Municipal de Capelinha. 
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2.4. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entid e. nistração 

poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatórid, mediante prévia 

consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

2.5. As aquisições ou contratações adicionais durante a vigência da ata de registro de preços, por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame ticitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 3 (três) vezes 

os quantitativos dos itens do instrumento convocatória e registradas na ata de registro de preços para 

o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

2.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, a 9 (nove) vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 

aderirem. 

III - DA AQUISICAO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As solicitações decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de 

Empenho/Autorização de Fornecimento ou documento equivalente para licitante vencedora pela 

Câmara Municipal de Capelinha através do setor ou secretaria requerente. 

3.2. As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da dotação orçamentárias do presente 

exercício e do exercício seguinte sendo aquelas descritas nas Autorizações de Fornecimento. 

IV ~ DOS PREÇOS 

4.1. Os preços a serem pagos à Detentora, serão conforme a classificação do Pregão Presencial que a 

antecedeu, sendo que serão os vigentes na data da 'Requisição/Pedido, independentemente da data 

de entrega dos produtos. 

4.2. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela entrega 

dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preços. 

4.2.1. Os produtos com seus respectivos valores registrados integram a presente Ata de Registro de 

Preços em seu anexo ÚNICO. 

4.3. Os preços referidos constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo 

fornecimento dos materiais/serviços objeto desta Ata de Registro de Preços, incluído frete até os 

locais a serem designados pela Câmara. 

V - REAJUSTES/REVISÕES DOS PREÇOS 

5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 

caso fortuito, ou fato de príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a 
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relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Fornecedy3e5rUo e a 

retribuição da Câmara de Capelinha para a justa remuneração dos materiais/serviços, poderá ser 

revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro de 

Preços. 

5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados)  alterados ou extintos, bem como a superveniência 

de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 

repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes, para mais ou menos, conforme o caso. 

5.3. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Fornecedor Registrado, este deverá 

demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de 

planilha (s) detalhada (s) de custos nas quais constarão a situação anterior e a situação atual que 

eventualmente justificarão o reajuste da Ata de Registro de Preços, bem como documentação correlata 

(lista de preços, notas fiscais de aquisição e de serviços) que comprovem que o registro dos preços 

tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas. 

5.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Câmara de Capelinha-MG, esta deverá 

comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do Registro de Preços, sem prejuízo da 

Municipalidade. 

5.5. Fica facultado a Câmara de Capelinha-MG, realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 

conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços 

solicitada pelo Fornecedor Registrado. 

5.6. A eventual autorização da revisão dos preços registrados será concedida após análise técnica e 

jurídica da Câmara de Capelinha-MG, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do 

recebimento do pedido de reajuste. 

5.6.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, o Fornecedor 

Registrado não poderá suspender o fornecimento, e os pagamentos serão realizados aos preços 

vigentes. 

5.6.2. Após a autorização de reajuste pela Câmara, será lavrado termo Aditivo com os novos preços a 

serem praticados. 

VI - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura. 

VII - DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA/EXECUÇÃO 

7.1. As aquisições decorrentes do certame serão formalizadas pela entrega da Nota de 

Empenho/Autorização de Fornecimento para licitante vencedora pela Câmara Municipal de Capelinha 

através do setor ou secretaria requerente. 
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7.2. A empresa contratada deverá entregar os materiais/serviços nas 

constantes no Edital em especial o Termo de Referência e na Proposta Vencedora. 

7.2.1. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no edital e a descrição do objeto 

constante na AE (Autorização de Empenho) Nota de Empenho e/ou AF (Autorização de 

Fornecimento), prevalecerá, sempre, a descrição do edital. 

7.3. Recebida a Autorização de Fornecimento a contratada/detentora deverá entregar os produtos em 

um prazo máximo de 05 (cinco) dias. Sendo o pedido realizado de acordo com a demanda da 

Secretaria/setor solicitante. 

7.4. Todos os produtos devem estar em perfeitas condições de consumo e com data de fabricação o 

mais próximo possível da data de entrega, garantindo assim que a CONTRATANTE disponha de um 

prazo de utilização extenso. 

7.5. 'rodos os produtos devem atender às normas e leis vigentes. 

7.6. O produto a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a 

completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte. 

7.7. Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados sem custo de frete para a Câmara de 

Capelinha. 

7.8. No fornecimento dos produtos licitados, a Contratada/Detentora deverá manter-se em dia 

com todas as normas que regulam a atividade, sob pena de rescisão contratual e aplicação das 

penalidades cabíveis. 

7.9. Todos os produtos serão recebidos e conferidos, por funcionários designados/informados pela 

Câmara Municipal de Capelinha - MG, que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os pedidos 

de fornecimento quanto às especificações, quantidades e qualidade. 

7.10. A Contratada/Detentora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os materiais/serviços que 

vier a ser recusado, sendo que o simples ato do recebimento não importará a sua aceitação. 

7.10.1. No momento da entrega os materiais/serviços que apresentar qualquer imperfeição ou estar 

em desacordo com o solicitado deverá ser substituído no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados 

da comunicação feita pelo setor requisitante. 

7.11 - Corre por conta da detentora qualquer prejuízo causado aos materiais/serviços em decorrência 

do transporte. 

VIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1 - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data final do período de 

adimpiemento de cada parcela, ou do objeto do contrato, em caso de entrega única. 

§ jO 
- o pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal de venda e dar-se-á em 

até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto contratado e a apresentação das respectivas notas fiscais. 
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§ 20  - Os preços poderão ser corrigidos a cada trimestre, conforme estábttcirÀnstfiimento 

convocatório 

§ 3° - Em caso do proponente não enviar nova tabela a cada trimestre, fica tendo validado à 

tabela anterior. 

§ 4° A existência deste certame não obriga a Administração a adquirir todas as mercadorias 

objeto dessa contratação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurado ao contratado do registro preferência em igualdade do 

condições. 

8.2. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora, a 

fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas 

forem cumpridas. 

8.3. Os pedidos de pagamentos deverão vir devidamente instruídos com a seguinte documentação: 

8.3.1. Cópia da requisição do fornecimento dos materiais/serviços; 

8.3.2. 1 via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal - Fatura; 

8.3.3. Fatura, no caso de Nota Fiscal; 

8.3.4. Cópia reprográfica da Nota de Empenho; 

8.3.5. Na hipótese de existir nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) 

acompanhar os demais documentos. 

8.4. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem de 

fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando a Câmara Municipal de Capelinha em débito 

para com a Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar 

pela rescisão contratual. 

8.5. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da detentora, a 

fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas 

forem cumpridas. 

8.6 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem 

implicarão na aceitação dos materiais/serviços. 

8.7 - Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da legislação 

específica aplicável. 

IX - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA/DETENTORA 

9.1. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste 

instrumento. 

92. Zelar e garantir a boa qualidade do fornecimento, em consonância com os parâmetros do 

qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder Público; 
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9.3. Responsabilizar-se pelo transporte do produto de seu estabelecimento até o 1bc45.- - inado 

pela Contratante, bem corno pelo seu descarregamento e acondicionamento; 

9.4. Comunicar a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu 

cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à 

Contratante, em até 48 (quarenta e oito), antes do prazo previsto para a entrega; 

9.5. Arcar com todos os ônus necessários a completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de 

taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas 

referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros e demais atos pertinentes. 

9.6. Permitir o acesso à documentos necessários e pertinentes pela Câmara e órgão concedentes de 

Convênios. 

9.7. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer 

seus empregados, terceiros ou a Câmara, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou 

culposa)  de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir)  decorrentes do ato de entrega 

e de arniazenamento dos produtos. 

9.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto de entrega, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo 

quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 

9.9. Em tudo agir, segundo as diretrizes da Câmara, 

9.10. Manter durante a execução do Contrato/Ata, todas as condições de habilitação exigidas para 

contratação, previstas na legislação em vigor. 

9.13. Aceitar por parte da Administração, nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou Ata de RP, 

conforme estabelecido no §12  do artigo 65. 

9.14. Assinar Contrato ou documento equivalente originário da Ata de Registro de Preços. 

X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

10.1. Receber e conferir os produtos quando da entrega pela Contratada; 

10.2. Comunicar e exigir a correção imediata de qualquer anormalidade nos produtos por ela 

(Contratada/Detentora) fornecidos. 

10.3. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento. 

:10.4. Proceder, sempre que julgar necessário, a análise (teste de qualidade) do produto fornecido pela 

Contratada para fins de verificação de qualidade. 

10.5. Notificar a Contratada/Detentora, fixando prazo para correção das irregularidades ou defeitos 

encontrados. 

10.6. Observar o disposto no Edital do Pregão Presencial. 
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111. Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal n2. 8.666/93, no Edital "dê Licitação que 

precedeu esta Ata e demais normas pertinentes, a Detentora estará sujeita às penalidades abaixo 

discriminadas: 

11.1.1. Multa pela recusa da Detentora da Ata de Registro de Preços em assinar o Termo de Contrato, 

quando cabível, ou retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 20,0% (vinte inteiros por 

cento) sobre o valor da contratação; 

11.1.1.1. Incide na mesma multa prevista no subitem anterior a detentora que estiver impedida de 

assinar o Termo de Contrato ou retirar a Nota de Empenho pela não apresentação dos documentos 

devidamente atualizados quando solicitado. 

11.1.2. Multa por dia de atraso na entrega dos materiais/serviços programado: 1,0% (um por cento) 

por dia sobre o valor da quantidade entregue com atraso)  até o máximo de 10 (dez) dias; A partir desta 

data será considerado o atraso como inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso, observado 

o disposto na Cláusula 9.1 desta Ata de R.P., incidindo as consequências legais e contratuais daí 

advindas. 

11.1.3. Multa pela entrega de materiais/serviços em desconformidade com as condições desta Ata: 

15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor dos materiais/serviços a ser entregue, 

independentemente da obrigação de trocá-lo. 

11.1.4. Multa por descumprimento de cláusula contratual e/ou exigência da Unidade Requisitante: 

1,0% (um inteiro por cento) sobre o valor da Nota de Empenho. 

11.1.5. Multa pela inexecução parcial da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da parcela 

inexecutada, ou sobre o valor da quantidade executada com atraso superior a 10 (dez) dias e inferior a 

30 (trinta) dias; a partir desta data será considerado como inexecução total do contrato. 

11.1.6. Multa pela inexecução total da Ata: 20,0% (vinte inteiros por cento) sobre o seu valor; 

11.1.7. Sanção de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara de Capelinha-

MC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, por falha ou fraude na execução do objeto do contrato. 

11.2. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 

11.3. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da 

importância que a mesma tenha a receber da Câmara Municipal de Capelinha-MG. Não havendo 

pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 

XII - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, a 

presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a 

ampla defesa quando: 
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1.2.1.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Pre'. segíslação, 

notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos ajustes dela d?mTeWtes; 

12.1.2. A Detentora não formalizar o Termo de Contrato, quando cabível, decorrente da Ata de Registro 

de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

12.1.3. A Detentora não aceitar reduzir os seus preços registrados na hipótese de tornarem-se 

superiores aos praticados no mercado; 

12.1.4. Por razões de interesse público, devidaniente justificado pela Administração. 

12.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por outro tipo 

de aviso. 

12.2.1. Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial da Câmara de Capelinha, por 02 (duas) vezes consecutivas, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

12.3. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada nas hipóteses previstas para a rescisão dos 

contratos em geral. 

XIII - AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO 

1.3.1.. Caberá à Câmara Municipal de Capelinha por meio do Setor de Administração, o gerenciamento, a 

administração e o controle do Sistema de Registro de Preços devendo proceder conforme Decreto 

Federal N°7.892/2013(que regulamenta o SRP) 

13.2. A contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso)  pelo titular da Pasta à qual 

pertencer a setor Requisitante, ou pela autoridade por ele delegada, ficando o setor responsável pelo 

cumprimento das disposições da presente Ata, bem assim da estrita observância das normas 

aplicáveis à matéria. 

13.3. O cancelamento total ou parcial do empenho obedecerá a mesma regra. 

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 

devidamente justificada, sendo assegurada ao detentor do registro de preços a preferência em 

igualdade de condições. 

14.2 - A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar ao Departamento de Compras e 

Licitações, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação 

manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que a precedeu. 
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14.3 - Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todÁlis.  
.41 - 	- 	i 	 - 

condições estabelecidas, nao podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento.dn7pedI 

do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços. 

14.4 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão 

ao Decreto Federal N° 7.892/2013(que regulamenta o Sistema de Registro de preços em âmbito 

municipal), Lei Federal n2  8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do 

Edital que a precedeu, aplicáveis à execução das contratos e especialmente aos casos omissos. 

1.4.5 - Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação n2  005 

/2017, seus Anexos e a Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial. 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

XV - DO FORO 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Capelinha, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 

conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula como 

renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente Ata de Registro de 

Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

CAPELINF-!A-MG, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Gedalvo Fernandes de Araújo 
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Capelinha/MG 

CONTRATANTE 

Representante da empresa 
CONTRATADA 

'lestem unhas: 

1.. 	 CPF: 	  

2. 	 CPF: 	  
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ANEXOIX- RECIRO 

* 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N°009/2017 

NOME/RAZÃO SOCIAL 	  

CPF/CNPJ N-- 

1 ̀1 N 1) 1 -1- R EÇ 	0 

°

ENDEREÇO 

CIDADE: 	 TELEFONE: 	  

PESSOA PARA CONTATO 	- 

Senhor licitante: 

Visando comunicação futura entre a Câmara Municipal de Capelinha-MG e a licitante, solicito 

de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de Licitações da Câmara 

Municipal de Capelinha-MG, por meio do e-mail: licitacaocapelinhamg.Ieg.br e trazer o original no 

dia da abertura do certame que deverá ser apresentado ao Pregoeiro juntamente com o seu 

cred enciamen to. 

A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da Câmara Municipal de Capetinha-MG da 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais. 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Capelinha/MG, 	de 	de 2017. 

Assinatura e/ou carimbo do CNPJ 
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'NEXO X -MINUTA DE CONTRATOE: 

1 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A CAMARAIÇIUNICIPAL DE 

CAPELINHA/MG, E, DE OUTRO, COMO CONTRATADA 	  DE 

CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS ABAIXO: 

CLÁUSULA l - DAS PARTES E FUNDAMENTOS 

1.1 - DA CONTRATANTE 

A Câmara Municipal de Capelinha/MG, com sede na cidade de Capelinha/MG, na Rua José Pimenta de 

Figueiredo, n°05, Bairro: Centro, inscrito no CNPJ: 20.638.201/0001-26, neste ato representado por seu 

Presidente, Sr. Gedalvo Fernandes de Araújo, portador do CPF n. 407.274.166-34, residente neste 

município. 

1.2 -DACONTRATADA 

A (QUALIFICAR) sediada à (QUALIFICAR), inscrita no CNPJ sob o N.9  (QUALIFICAR), neste ato representada 

legalmente por (QUALIFICAR), residente e domiciliado em (QUALIFICAR), portador da C.l.nY 

(QUALIFICAR), inscrito no CPF sob o N. (QUALIFICAR). 

1.3 - DOS FUNDAMENTOS 

1.3.1. A presente contratação decorre do Processo Administrativo Licitatário N 9 011/2017 - Pregão 

Presencial N° 009/2017, regido pelas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, e pelo Decreto Federal n9  

7.892/2013. 

CLAUSULA II- DO OBJETO E DAS NORMAS DE EXECUÇÃO 

2.1 - DO OBJETO 

2.1.1. Constitui objeto principal do presente a Aquisição de equipamentos de segurança(DVR, HD, 

câmera, cabo, fonte e conector) e um servidor em torre, para manutenção da Câmara 

Municipal de Capelinha, para manutenção da Câmara Municipal de Capelinha, de acordo com o 

Processo Licitatório n°0112027, Pregão Presencial 009/2017 e seu respectivo resultado, bem como, Ata de 

Registro de Preços (QUALIFICAR), nas quantidades, especificações e valores descritos (QUALIFICAR). 

2.2 - DA FORMA DE FORNECIMENTO E ENTREGA 

2.2.1. A aquisição decorrente do presente contrato seguirá as normas já previamente estabelecidas no 

Edital do Processo Licitatário n9  0011/2017 - Pregão Presencial 009/2017 e respectiva Ata de Registro de 

Preços que gerou este respectivo contrato. 

CLÁUSULA III - DO PRAZO, VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO. 

3.1- DO PRAZO 

3.1. O Contrato terá seu prazo de validade até (QUALIFICAR), podendo, no entanto, encerrar-se 

antecipadamente ou ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93. 

3.2 - Do VALOR 
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3.2.1, Para fins legais e contratuais, inclusive a aplicação das penalidades, o presente p ''Ter+' -6valor 

global estimado em 	 ( 	 ) e será pago parcela' 	*ado e na 

proporção da efetiva execução do objeto contratual devidamente recebido. Além de outras condições 

estabelecidas no Edital do Pregão Presencial n9009/2017 e seus anexos, observar-se-á, ainda: 

3.3.1 A Detentora da Ata de Registro de Preços, então a Contratada, será a responsável direta e 

exclusivamente pela execução do objeto do contrato, conforme Cláusula II (segunda) do presente contrato, 

e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução 

dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a Câmara ou para terceiros. 

3.4. DA FORMA DE PAGAMENTO 

3.4.1. O pagamento dos valores devidos pelos produtos será efetuado em até 30(trinta) dias, a partir da 

data da apresentação, pela CONTRATADA, da Nota Fiscal, caso não haja nenhuma irregularidade ou até que 

a mesma seja sanada. 

3.4.3. Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da legislação 

específica aplicável. 

3.4.1. Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a 

fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem 

cumpridas. 

3.4.7. Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem de 

Fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando a Câmara em débito para com a Contratada, até o 

prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual. 

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas correrão por conta das dotações orçamentárias e suas subsequentes (se necessário) no 

ano seguinte. 

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1. Além de observar todas as normas e condições previstas no Edital do Pregão Presencial n9  009/2017 e 

seus anexos, incumbe à Contratada manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, as condições de qualificação e habilitação exigida na licitação à qual este 

se encontra vinculado, bem como, executar, com eficiência, pontualidade e qualidade, o objeto contratual; 

arcar com todas e quaisquer despesas decorrentes do fornecimento do objeto contratual. 

5.2. À Contratante compete, além das obrigações a que se refere este Instrumento e o Pregão n9  009/2017, 

efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Instrumento, e acompanhar a execução contratual 

através da Câmara Municipal de Capelinha/MG. 

CLÁUSULA VI - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES 

o 
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6.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administr'ação\1, - : 0 n 	sLária à 
11 o 

modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitatidagj eto,  nos 

limites permitidos pela Lei 8.666/93 com as devidas justificativas. 

CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

8.1.. A fiscalização do contrato será exercida pela Câmara Municipal Capelinha/MC por meio da secretaria 

solicitante, visando assegurar o cumprimento dos requisitos solicitados, um satisfatório equilíbrio 

econômico-financeiro da contratada e o atendimento dos aspectos legais em conformidade com a Lei 

Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei n1  8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA IX - DAS PENALIDADES 

9.1. Recusando-se a vencedora a não entregar os materiais/serviços sem motivo justificado, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária 

do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos. 

9.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no 

cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicara contratada as seguintes sanções: 

9.2.1. advertência; 

9.2.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10 (décimo) dia de atraso, sobre o valor a ser pago, por 

ocorrência; 

9.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 

(dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

9.2.4.20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos materiais/serviços; 

bJ transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

9.3. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação. 

9.5. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria a Câmara de Capelinha, no prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos 

das faturas devidas pela Câmara, quando for o caso. 
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