
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

- DADOS DO PROPONENTE: 

ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO VALOR 

MENSA 

L 

VALOR 

TOTAL 

01 
Mês 12 

Prestação de Serviços Técnicos 

Especializados de Consultoria e Assessoria 

jurídica 

Prazo de validade da 

Proposta 

60 (sessenta) dias. 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre 

a prestação dos erviço objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as 

normas deste edital e seus anexos. 

Observações Em dezembro pagamento de parcela dobrada 

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente) 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 010/2017 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO N°012/2017 

DADOS DA EMPRESA/SOCIEDADE 

Razão Social: 	  CNPJ: 	  

Endereço: 	  Telefone: 	  

Nome do Signatário (para assinatura do contrato) 	  

Endereço: 	 ,Estado Civil: 	, CI.: 	CPF: 	, Nacionalidade: 	 

II - ITEM(S) 

NOME 

Representante Legal da Licitante 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS .  
\2 
(+\ç 

Fis 

Rubrica 

ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Local e data) 

A 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

A/C Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial 010/2017 

Prezado Senhor, 

A empresa 	  inscrita no CNP] sob o N. 	 , neste ato 

representada por 	  (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado 

na empresa), em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 010/2017, 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 e apresentar ou desistir da interposição de recursos, nos termos do 

artigo 109 da Lei N°8666/93. 

Atenciosamente, 

NOME 

Representante legal da Licitante 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

o 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

(Local e data) 

À 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

A/C Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial 010/2017 

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 010/2017, que tem como 

objeto o Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica na 

Área de Administração Pública, no âmbito Legislativo Municipal, de representação, 

assistência, assessoria ou defesa, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem 

impedimentos à habilitação da mesma na presente licitação. 

Atenciosamente, 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

NOME 

Representante Legal da Licitante 

ANEXO V -MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4 DA 

LEI N2  10.520/2002 

DECLARAÇÃO 

A empresa 	 inscrita no CNPJ 	  sediada 	  

por intermédio de seu representante lega], infra-assinado, e para os fins do Pregão n 

0010/2017, DECLARA expressamente que: 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edil. 

de 	de 2017. 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS Rubrica 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7, XXXIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(Local e data) 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

A/C Pregoeiro 

Referência: Pregão Presencial 010/2017 

Prezado Senhor 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ sob o N 2 	, neste ato representada 

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

• em atendimento ao disposto no Edital do Pregão 010/2017 e no inciso V do art. 27 da Lei 

8666/93, 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. 

Atenciosa mente, 

NOME 

Representante legal da empresa 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
lar 
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r 
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ANEXO VII- MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, 

COMO CONTRATANTE A CAMARA MUNICIPAL 1)11 

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

	

A EMPRESA 	  DE CONFORMIDADE 

COM AS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS ABAIXO: 

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 pelo Senhor Sr. Sr. Gedalvo Fernandes de Araújo, casado, 13rasileiro, 

residente e domiciliado em - CAPELINI-lA-MG, portador da Cl: MG-xxxxxxxxxx - SSP/MG e 

CPF:xxxxxx, denominada CONTRATANTE; a seguir denominada CONTRATADA, a empresa 

	 situada à 	  CEP: 	  inscrita no CNPJ sob o n° 

	 e ato representada por seu representante legal 

 

RG- N 2. 	 e do 

 

    

CPF n° 	 residente e domiciliado à 	  - CEP: 	, resolvem 

firmar o presente contrato para prestação de serviços, corno especificado no seu objeto, em 

conformidade com o Processo Licitatório n2  012/2017, na modalidade Pregão Presencial n 

0010/2017, sob a regência das Leis Federais n.2s 10.520/02 e 8.666/93, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 
JURÍDICA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO ÂMBITO LEGISLATIVO MUNICIPAL 
DE REPRESENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA OU DEFESA, CONSOANTE DISPOSIÇÕES 
CONTRATUAIS E OBSERVAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1.- 0 contratante pagará ao contratado o valor total de R$ 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELIN 

ESTADO DE MINAS GERA 

22. - O pagamento será realizado em parcela parcelas 

     

     

( 	 J. 

     

2.3.- Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência 

de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou iriadimplência contratual. 

2.4 - O preço referido no item 2.1, incluem todos os custos e benefícios decorrentes do serviço 

a ser prestado, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do 

contrato. 

2.5 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 

será de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da regularização dos mesmos e sua 

reapresentação. 

2.6 - A Câmara Municipal de Capelinha poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha 

direito, enquanto não sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação 

e/ou não recolhimento de multa aplicada. 

2.7 - Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 

responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas 

com a qualidade. 

CLÁUSULA TECEIRA - DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

3.1. - Os serviços serão executados no local da ordem de serviços emitida pelo setor de 

compras da CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA mediante apresentação de requisição. 

3.3. - O recebimento dos serviços, serão efetuados pelo Presidente da Mesa Diretora, após a 

verificação da qualidade dos mesmos e conseqüente aceitação, obrigando o licitante vencedor 

a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da 

contratação cm que se verifiquem defeitos ou incorreções. 

3.4. - O Presidente da Mesa Diretora irá para fiscalizar o objeto contratado, observados os 

artigos 73 a 76, da Lei Federal n.2  8.666/93. 

3.5. - Na ocorrência de atrasos na execução dos serviços, o CONTRATANTE poderá aplicar as 

penalidades previstas neste contrato. 

CLÁUSULA QUARATA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

4.1. - São obrigações das partes: 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERA( 

X.. El 

a) Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no 

fornecimento do produto. 

b) Expedir atestado de inspeção dos serviços, que servirá de instrumento de avaliação do 

cumprimento das obrigações contratuais e do pagamento devido. 

c) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, dentro do prazo 

previsto, desde que atendidas as formalidades necessárias; 

d) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos 

Lermos deste contrato; 

- DO CONTRATANTE: 

EIs 

Rubrica 

o 	li - DA CONTRATADA: 

1. Cumprir com zelo e boa-fé as atividades oriundas desta licitação, observadas as 

especificações deste edital e seus anexos, sob pena de responder pelo descumprimento 

contratual, nos termos do artigo 87 da Lei n° 8.666/1993; 

II. Reparar, corrigir ou refazer à suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, 

os serviços objeto do Contrato em que forem constatados vícios, defeitos ou incorreções; 

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

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

o consonância com o disposto no art. 55, Inciso XIII da Lei n2  8.666/93; 

W. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no objeto do 

contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, na 

forma prevista peto art. 65, § 12 da Lei n2  8.666/1993; 

V. Atender as solicitações de informações extraordinárias solicitadas pela Câmara Municipal 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de 1% (um por cento) do valor 

mensal do contrato por infração; 

VI. A emissão de informações, pareceres ou qualquer outro dado, com exceção dos 

requerimentos (formulários de pedidos), deverá ser feito em papel timbrado do próprio 

Escritório; 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELIN 

ESTADO DE MINAS GERAIk 

VII. O CONTRATADO, não se responsabilizará pelos erros, falhas, 	 ,Afédô 

responsável por cada setor que venha a comprometer a fidelidade dos serviços, aqui 

contratados, devendo comunicar à pessoa do Presidente da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal, representante da CONTRATANTE, os deslizes ocorridos e prejudicados à 

Administração, para que se tomem as medidas de correção necessárias. 

VIII. Fazer Advogado da sociedade de advogados, comparecer duas vezes por semana em 

horario prefixado. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. -) As despesas decorrentes desta contratação correrá pelas dotações orçamentárias - 

01001002.112200022.007 -33903500000 -Fonte-100- Ficha 31 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA 

6.1. - O prazo de vigência deste contrato será até 31 de dezembro de 2018, contado da data de 

sua assinatura. 

CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO 

7.1. - A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou 

extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos: 

a] O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos, por parte da CONTRATADA; 

h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 

c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 

Licitações; 

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do Contrato. 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no cod 

no cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

8.1.1. advertência; 

8.1.2. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 1OQ(décimo) dia de atraso, da entrega do 

produto)  sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

8.1.1 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 

superior a 10 (dez) dias, com a conseqüente rescisão contratual, quando for o caso; 

8.1.4 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

-a) inobservância do nível de qualidade dos produtos fornecidos; 

h) 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. 

8.2. - 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. 

8.3. 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. 

8.4. - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município 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 pelo Município, quando for o caso. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

9.1. - O extrato do presente contrato será publicado no órgão de divulgação oficial da Câmara 

Municipal, por contado CONTRATANTE. 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 	Fis, 
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Rubrica 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

101.1. - Fica eleito o foro da comarca de Capelinha para solucionar 	 quanto 

à execução do presente contrato. 

E, por estarem justas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

CAPELINHA, 	de 	de 2018. 

GEDALVO FERNANDES DE ARAUjO 

Presidente da Mesa Diretora 

CONTRATANTE 

Representante 

Empresa CNJPJ 	 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

CIF 1V?: 

CPF n 



ITEM UNID QUANT DISCRIMINAÇÃO 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

/ 	1 

Is 

ANEXO I AO CONTRATO N° 	/2018 

Fste documento é parte integrante do Contrato n. _/2018, celebrada entre CAMARA 

MUNICIPAL DE CAPELINHA e a empresa 	 conforme ITEM apresentado no quadro 

abaixo, em face da realização do Pregão Presencial N° 010/2017. 

DETALHAMENTO DO OBJETO DE ACORDO COM A PROPOSTA E ANEXO 1 DO EDITAL 



CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA_- 	 FIs. 	 
-e ' 

ESTADO DE MINAS GERJtS 

E .  

ANEXO VIII - R E C  li O 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL No 010/2018 

RAZÃO SOCIAL: 

CNIJ N 9: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: 	  

TELEFOW: 	  

o PESSOA PARA CONTATO: 	  

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

- Assinatura e carimbo do CNPJ: 	  

Senhor licitante, 

Visando comunicação futura entre a CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINI-IA e a licitante, 

solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Setor de 

Licitações da CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINFIA-MG, por meio do Fax: 033-516-1799 e 

trazer o original no dia da abertura do certame que deverá ser apresentado ao Pregoeiro, 

juntamente com o seu credenciamento. 

o 

	

	
A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da CAMARA MUNICIPAL DE 

CAPELINIIA-MG, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

CAPEIÀNHA-MG, - de 	de 2017. 

Representante 

Empresa 

CNPJ 	 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINHAcz/t'\ 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ n,° 20 638201i0001-26 	 \ 	I 

Licitação 
	

Pregão Presencia! N°000010/2017 - 22/12/2017 - Processo N°00001212017 

Responsável 
	

ANA LAURA VIEIRA MARTINS 

Data 
	06/12/2017 

001 

PARECER JURIDICO 

PROCESSO: Pregão Presencial n°. 000010/2017 - Processo Licitatório no. 000012/2017 

INTERESSADO: Câmara Municipal de Capelinha/MG 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 

JURÍDICA NA ARA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO ÂMBITO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE 

REPRESENTAÇÃO ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA OU DEFESA, CONSOANTE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

E ANEXOS DO EDITAL. 

Ao 

Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Capelinha/MG 

Tendo em vista solicitação estamos encaminhando o Parecer Jurídico sobre 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA 

NA ARA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO ÂMBITO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE REPRESENTAÇÃO 

ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA OU DEFESA, CONSOANTE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E ANEXOS DO 

EDITAL. 

1- 	INTRODUÇÃO. 

A Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Capelinha/MG solicitou ao 

setor de licitações e compras a abertura de processo licitatório para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ARA DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO ÂMBITO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DE REPRESENTAÇÃO 

ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA OU DEFESA, CONSOANTE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E ANEXOS DO 

EDITAL., consoante disposições contratuais e observações constantes no edital. 

A referida proposta de contratação encontra fundamentação legal Lei n° 10.520/02, 

retificada em 18 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 

Lei Municipal N° 1892/2014 e Decreto Federal N° 3.555/2000 com suas posteriores alterações. 

Fundamentou-se a presente contratação com os seguintes dizeres: 

',..A contratação de uma assessoria técnica especializada em Direito Público, tem 

111 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPELINH 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ n 20 638 201:0001-26 

Licitação 
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001 

como finalidade primordial atender ao contido na legislação Federal e Estadual, bem 
como Municipal na execução dos serviços primordiais para esta administração. 
Destarte que a Câmara Municipal de Capelinha/MG, não tem em seu quadro de 
funcionários, pessoa técnica especializada nos serviços ora pleiteados, sendo que os 
serviços são de extrema necessidade para que o município possa cumprir com suas 
obrigações legais.' 

II- 	DA CONTRATAÇÃO. SUA POSSIBILIDADE E OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

Com o advento da Lei 10.520/2002, o pregão foi expressamente estendido a todas 

as esferas da federação e esta lei passou a constituir, juntamente com a lei 8.666/93 em uma 

modalidade de licitação obrigatória para todos os entes da federação quando forem contratar bens e 

serviços comuns. Contudo, a lei não descreve o que venha a ser bens e serviços comuns, restando a 

cargo da doutrina especializada ofertar o devido esclarecimento. Sendo assim, para dirimir qualquer 

dúvida a respeito desta terminologia, o TCU, através do Acórdão 817/2005 - Primeira Câmara, o 

ministro Walmir Canipelo se manifestou com os seguintes dizeres: 

(...) Para concluir, numa tentativa de definição, poderia dizer-se que bem ou serviço 
comum é aquele que apresenta sob Identidade e características padronizadas e que 
se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio. 

A modalidade licitatória do Pregão não obedece a limites de valores, pois sua a 

característica principal é a agilidade. A disputa é realizada por meio de propostas e lances de menor 

preço em sessão pública. Contudo, observa-se que esta nova sistemática de contratação, denominada 

pregão, inovou quando passou a inverter as fases de habilitação e análise das propostas, deste modo, 

preconiza o item preço e depois analisa a documentação. 

A seguir será realizado um resumo das fases do pregão presencial, que devem ser 

observadas pelo pregoeiro e em estão dispostas no edital convocatório: 

a) Credenciamento das empresas; 

b) Recebimento dos envelopes de propostas e documentação; 

c) Abertura em primeiro lugar dos envelopes de propostas de preços; 

d) Abertura da sessão de lances; 

e) O pregoeiro informa os preços e registra em ata e no sistema visual 

f) Pregoeiro informa propostas classificadas; 

g) Seleção das propostas acima em iO% ou até o número máximo de 3; 

211 
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001 

h) Pregoeiro solicita novos lances verbais, que deverão ser formulados de forma 

sucessiva, em valores distintos e decrescentes, iniciando-se pela última 

empresa classificada; 

i) Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade da proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado; 

j) Abertura do envelope de documentação da empresa vencedora; 

k) Análise da documentação da empresa vencedora; 

1) Se não habilitada, o pregoeiro examinará os documentos de habilitação do 

segundo colocado. Neste caso, deverá negociar diretamente com o proponente 

para que seja obtido melhor preço; 

m) Adjudicação ou não do objeto; 

n) Apresentação da proposta e da documentação para os outros licitantes; 

o) Devolução dos envelopes de documentação de habilitação dos licitantes não 

vencedores; 

p) Se não houver recurso o pregoeiro deverá seguir adiante; 

q) Se houver recurso, o pregoeiro deverá consignar em ata o resumo das 

alegações; 

r) Três dias úteis para juntada das alegações do recorrente, três dias úteis para as 

alegações da recorrida e dos outros licitantes; 

s) Pregoeiro decide motivadamente e envia para a autoridade competente; 

t) Recurso provido, anulação das fases posteriores e sua repetição; 

u) Recurso improvido, o pregoeiro deverá seguir adiante; 

v) Leitura da ata, assinatura pelos licitantes presentes, pelo pregoeiro e pela 

equipe de apoio, distribuindo cópia a todos; 

w) Encerramento da sessão; 

x) Remessa do processo à autoridade competente para fins de homologação do 

certame e autorização para contratar; 

y) Assinatura da Ata de registro de Preço. 

z) Emissão de empenho; 

III- CONCLUSÃO 
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CNPJ; n °  W638.201/0001 -26 

III- CONCLUSÃO 

As fases dispostas para a realização de pregão presencial foram devidamente 

observadas no edital convocatório O edital convocatório previu que as despesas decorrentes da 

pertinente licitação correria à conta das Dotações Orçamentárias previstas para o exercício 

financeiro de 2018. 

00031-100 —Serviços de Consultoria.(01001002.01 12200022.007.3390350000.100) 

Nestes termos, conclui-se que o ato formal do processo de pregão está em 

conformidade com a legislação pertinente. 

Pelo exposto, inexistem óbices para que esta Câmara realize o pertinente processo de PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo "MENOR PRECO POR ITEM (PREGÃO)", sob regime de execução indireta, cujo 

objeto trata-se de PRESTAÇÃO  DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E 

ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NO AMBITO LEGISLATIVO 

MUNICIPAL, DE REPRESENTAÇÃO SSISTENCIA, ASSESSORIA OU DEFESA, CONSOANTE A 

DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E ANEXOS DO EDITAL, com fulcro na fundamentação acima 

apresentada. 

Portanto, nossa opinião conclusiva é favorável à realização do certame. 

Salvo Melhor Entendimento. 

... 

Ana Laura Vieira Martins 
OAB/MG 171.095 

Procuradoria Jurídica 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ n.° 20,638.201/0001-26 

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO  DO EDITAL 

A Câmara Municipal de Capelinha/MG torna público, para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar, no dia 22 de Dezembro de 2017, ás 09:00 horas, em sua 

sede, à Rua José Pimenta de Figueiredo, N° 05 - Centro - Capelinha/MG, licitação na 

modalidade Pregão Presencial N° 010/2017 tendo por objeto, PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 

JURIDICA; NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO AMBITO LEGISLATIVO 

MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO ASSISTENCIA, ASSESSORIA OU DEFESA., que 

fará realizar no dia 22 de Dezembro de 2017 ás 09:00 horas, em sua sede , Ã Rua Jose 

IPimenta de Figueiredo-05-Centro-Capelinha-MG.consoante disposições constantes 

no edital e seus anexos, na integra encontra-se disponível no 

Site www.capelinha.mq.leq.br  e no quadro de avisos da Câmara Municipal de Capelinha 

ou por intermédio do pregoeiro e maiores esclarecimentos serão prestados de segunda 

a sexta-feira, de 08:00 às 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 horas ou pelo TELEFONE 

(33) 3516-1799 ou E-MAIL: licitacaocapelinha.mg.leg.br, onde o edital e todos os 

seus anexos poderão ser adquiridos na Câmara Municipal. 

Capelinha/MG, 08 De Dezembro de 2017. 

José lail -on 
Câmara Muni  

rd ei ro 
apelinha/MG 
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CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CNPJ n.°20.638.201/0001-26 

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DO EDITAL 

A Câmara Municipal de Capelinha/MG torna público, para conhecimento dos 

interessados, que fará realizar, no dia 22 de Dezembro de 2017, às 09:00 horas, em sua 

sede, à Rua José Pimenta de Figueiredo, N° 05 - Centro - Capelinha/MG, licitação na 

•

modalidade Pregão Presencial N° 010/2017 tendo por objeto, PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 

JURIDICA; NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO AMBITO LEGISLATIVO 

MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO ASSISTENCIA, ASSESSORIA OU DEFESA., que 

fará realizar no dia 22 de Dezembro de 2017 ás 09:00 horas, em sua sede , À Rua Jose 

Pimenta de Figueiredo-05-Centro-Capelinha-MG.consoante disposições constantes 

no edital e seus anexos, na integra encontra-se disponível no 

Site wwwcapelinha.mq.Ieq.br e no quadro de avisos da Câmara Municipal de Capelinha 

ou por intermédio do pregoeiro e maiores esclarecimentos serão prestados de segunda 

a sexta-feira, de 08:00 às 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 horas ou pelo TELEFONE 

(33) 3516-1799 ou E-MAIL: Iicitacao@capelinha.mg.leg.br,  onde o edital e todos os 

seus anexos poderão ser adquiridos na Câmara Municipal. 

Capelinha/MG, 08 De Dezembro de 2017. 
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José 1 lsnrj ordeiro 

Câmara Mun ip. 	Capelinha/MG 
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