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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
PROCESSO: 003/2014 
MODALIDADE: - CARTA CONVITE  
EDITAL Nº: 001/2014 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA DE ABERTURA:   29/08/2014  
HORÁRIO: 13H00MIN 
 
 A Câmara Municipal de Dom Bosco - MG através da Secretaria Geral, 
situada na Rua Gentil Rosa de Oliveira 500 – B. Centro, torna público que se fará 
realizar no dia 29 DE AGOSTO DE 2014 às 13h00min, no Plenário José Maria 
Macedo França, localizado no mesmo endereço, nesta cidade, Licitação na 
modalidade CONVITE, do tipo menor preço global, nos termos da Lei 8666/93 
suas alterações e demais legislações aplicáveis, e pelas normas e condições 
estabelecidas neste EDITAL e seus anexos: 
 
1-TERMO DE REFERÊNCIA 
1.1-  Processo Administrativo n°003/2014 
Dotação Orçamentária: 01.01.02.01.031.0102.1002.4.4.90.52.00 – ficha 37. 
 
2-LOCAL DATA E HORÁRIO DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES. 
2.1- Os envelopes de n° 01/DOCUMENTAÇÃO, de n° 02/PROPOSTA DE 
PREÇOS, deverão ser entregues na Câmara Municipal de DOM BOSCO/MG no 
Plenário José Maria Macedo França, até as 12h50min do dia 29 de agosto de 
2014. 
2.2- O início da abertura dos envelopes de n° 01/DOCUMENTAÇÃO está previsto 
para o dia 29 de agosto de 2014, às 13h00min, no Plenário José Maria Macedo 
França da Câmara Municipal de DOM BOSCO/MG. 
 
3-OBJETO  

O objeto da presente Licitação é a Contratação de uma empresa especializada 
objetivando a aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e som e serviços na 
sua instalação, no Plenário José Maria Macedo França, conforme projetos, 
planilhas anexos. 
 
3.1– DOTAÇÕES ORCAMENTÁRIA 

 Os recursos para atendimento do objeto desta licitação serão provenientes da 
dotação orçamentária vinculada à Secretarias Geral nº 
01.01.02.01.031.0102.1002.4.4.90.52.00 – ficha 37. 
 
4-DA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA LICITANTE 
4.1- O (A) Representante Legal da licitante será o(a) único(a) admitido(a) a intervir 
nas fases da Licitação; 
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4.2- A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes 
documentos, em original ou por cópia autenticada, no seu prazo de validade e na 
abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade ou outro 
documento de identificação de fé pública do (a) Representante, podendo ser: 
a)- instrumento público de procuração; 
b)- instrumento particular de procuração, assinado pelo responsável da empresa 
licitante, com firma reconhecida; 
c)- carteira de trabalho que comprove ser o representante funcionário (a) da 
empresa, ou equivalente. 
 
5-DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
5.1 - O prazo de execução dos serviços será 30(trinta) dias, a partir da data de 
assinatura do respectivo contrato, conforme minuta constante deste Edital, 
podendo ser prorrogado, observando o limite estabelecido pelo artigo 57, inciso IV, 
da Lei n° 8.666/93 e suas alterações mediante Termos Aditivos sem correções e 
reajustes. 
 
5.2 – Todas as despesas relativas ao fornecimento e instalação dos equipamentos 
objeto da presente licitação, tais como fretes e/ou transportes, ajudantes, materiais 
para reparos, impostos, hospedagens, alimentação e demais despesas 
administrativas, correrão às custas EXCLUSIVAMENTE da licitante vencedora. 
 
6- DA FINALIDADE 
6.1- Atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BOSCO MG.  
 
7-DAS PENALIDADES 
7.1- Pela inexecução, total ou parcial das condições previstas na proposta ou no 
contrato, a CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BOSCO MG, poderá, garantida prévia 
defesa, aplicar à adjudicatária ou contratada as sanções previstas nos artigos 
77,86 e 87, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.  
7.2- Multa percentual de 5% (cinco por cento) aplicado sobre o valor global do 
objeto contratado. 
 
8-DAS INFORMAÇÕES 
8.1- Maiores informações sobre este processo licitatório poderão ser obtidas 
através do telefone – (38)(36757134) diretamente na Câmara Municipal de DOM 
BOSCO localizada na Rua Gentil Rosa de Oliveira n° 500 Bairro Centro, de 
segunda à sexta-feira (dias úteis) exceto feriados, no horário de 12:00 às 18:00, 
com o (a) servidor (a) Maria Aparecida Oliveira  - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação e/ou no portal oficial da Câmara Municipal de Dom Bosco 
no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.dombosco.mg.leg.br/licitacoes/convite. 
 
9- DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
9.1- Os documentos de HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO, de cada 
licitante deverão ser apresentados no local, data e horário especificados no sub-
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item 2.1 deste Edital, em envelopes distintos e lacrados, contendo externamente, 
além da razão social e endereço do licitante, os seguintes dizeres: 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BOSCO MG. 

PROCESSO LICITATÓRIO 003/2014 
CARTA CONVITE N° 001/2014 

ENVELOPE N° 01/ DOCUMENTAÇÃO 
DATA: 29/08/2014 – HORÁRIO: 13H00M 

 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BOSCO MG. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2014 

CARTA CONVITE N° 001/2014 
ENVELOPE N° 02/ PROPOSTA DE PREÇOS 
DATA: 29/08/2014 – HORÁRIO: 13H00M 

 
9.2- Depois de encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, não será 
admitida qualquer retificação que possa influir no seu julgamento, nem admitir à 
licitação proponente retardatário. 
9.3- A Câmara Municipal de DOM BOSCO MG não se responsabiliza pelos 
envelopes que, entregues em outros setores que não seja o constante no item 
“2.1” deste Edital, não chegarem até a data e horário aprazados. 
 
10- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
10.1- A participação na licitação, objeto deste Edital, é facultada a todas as 
empresas convidadas, cadastradas ou não, além das não convidadas que se 
manifestarem oficialmente até 24 (vinte e quatro) horas antes da data designada 
para a entrega dos envelopes de Documentação.  
10.2- Não poderá participar deste certame o servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação. 
 
11- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 
11.1.1-As licitantes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, com 
vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes de documentação. 
 
11.1.2- Registro comercial, em caso de empresa individual; 
 
11.1.3- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
11.1.4- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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  11.1.5 – Certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e 
às de terceiros - INSS 
 
11.1.6 – Certificado de regularidade do FGTS - CRF; 
 
11.1.7– Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 
 
11.1.8 – Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à 
divida ativa da União; 
 
11.1.9 - Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório 
distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 06 (seis) meses da 
realização da licitação; 
 
11.1.10- Comprovante de Inscrição e Situação cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ), da mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto 
licitado. 
 
11.1.11 – Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas – Emitida pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego- Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/MG. 
 
11.1.12- Declaração em cumprimento ao disposto no inciso V art. 27 da Lei 
8.666/93, acrescido da Lei 9.854, de 27/10/99, conforme modelo apresentado no 
anexo III deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo representante 
legal da empresa. 
11.1.13- Declaração conforme modelo apresentado no anexo IV deste Edital (ME e 
EPP) quando se tratar de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. Junto à 
declaração o fornecedor deverá apresentar demonstrativo atual de resultado 
original ou em cópia autenticada; 
11.1.14- As certidões extraídas Via Internet, ficarão sujeitas a diligências a serem 
efetuadas a critério da Comissão Permanente de Licitação; 
11.2- Os documentos necessários à habilitação poderão se apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
servidor da administração (membro da Comissão Permanente de Licitação da 
Câmara Municipal de DOM BOSCO MG) ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
11.3- Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelope 
lacrado observando os termos do item 9 deste Edital. 
11.4-Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação fora do 
local e prazo estabelecido no item 9 deste Edital; 
11.5- A(s) empresas que participar (em) desta Licitação apresentará (ao), 
exclusivamente, os documentos requeridos neste Instrumento Convocatório, não 
se considerando quaisquer outros documentos e /ou envelopes não solicitados 
pela Comissão Permanente de Licitação; 
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11.6- - Após à fase da habilitação não caberá desistência de proposta, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
12- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
12.1- A proposta deverá ser apresentada em uma via, datilografada ou 
processada por computador, com identificação da empresa proponente, constando 
obrigatoriamente: 
12.1.1 - modalidade e número desta licitação; 
12.1.2 - Preço unitário e global, conforme planilha modelo, nos termos do artigo 
40, inciso XIII da Lei 8.666/93. 
12.1.3 - Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no 
mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação; 
12.1.4 - Os preços deverão ser fixos, cotados em moeda corrente do País, com 
duas casas decimais; 
12.1.5 - A proposta de preço deverá ser apresentada em envelope lacrado 
observando os termos do item 9 deste Edital; 
12.1.6 – Deverá ainda, a proposta de preços conter obrigatoriamente de forma 
sucinta e clara o prazo de validade dos equipamentos adquiridos bem como dos 
serviços prestados, que não poderão ser inferiores a 06 (seis) meses. 
 
13- DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
13.1- Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou 
microempresa, devidamente comprovada, a documentação de regularidade fiscal 
deverá ser apresentada mesmo que esta apresente alguma restrição. 
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do art. 43, da 
LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação.  
c) Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
d) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
e) Para usufruir dos benefícios do art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
- O representante da microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar 
presente no certame. 
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- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 
1º e 2º do Art. 44 da LC 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
classificada na faixa de 10% igual ou superior à proposta mais bem classificada, 
poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame no prazo de 2 (dois) dias úteis, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado. 
- Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1º do Art. 44 da LC 
123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
- Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 
- O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 
 
14- DA SIMPLES PARTICIPAÇÃO NO CERTAME IMPLICA: 
14.1- Na aceitação integral e irretratável das normas contidas, bem como todas as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, que compõem esta Licitação; 
14.2- Observância dos preceitos legais e regulamentares que disciplinam este 
Edital; 
14.3- A inclusão nas propostas das parcelas de quaisquer naturezas, diretas ou 
indiretas, pertinentes à formação do preço do bem e que, se vencedora, a licitante 
entregá-lo-á pelo valor resultante da sua proposta; 
 
15- DO JULGAMENTO 
15.1- No julgamento das propostas, levar-se-á em conta, os critérios fixados no 
artigo 44, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações; 
15.2- Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta a 
Proposta  MENOR PREÇO GLOBAL; 
15.3- Será desclassificada a proposta que não atender as exigências deste Edital 
e/ou que apresentar preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis; 
15.4- Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á 
através de sorteio, conforme os termos do §2°, do art. 45, da LEI N° 8.666/93; 
15.5- Os envelopes de Proposta de Preços das Proponentes cuja HABILITAÇÃO 
tiver sido classificada na etapa anterior, serão abertos em sessão pública, à vista 
dos interessados presentes. 
15.8- O conteúdo dos envelopes será examinado e rubricado pelos membros da 
Comissão Julgadora e pelos representantes das Proponentes presentes. 
15.9- Não será considerada a Proposta de Preços que, a juízo da Comissão 
Julgadora, não atender aos requisitos deste Edital, bem como aquele cujos preços 
sejam baseados em outras propostas, inclusive com oferecimento de resolução 
sobre a de menor valor. 
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16- DO PAGAMENTO 
16.1- O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 
efetuado conforme Cláusula Terceira do Contrato em Anexo, pela Tesouraria da 
Câmara Municipal de DOM BOSCO MG, após a comprovação do fornecimento e 
instalação dos equipamentos especificados no anexo I deste Edital, objeto desta 
Licitação nas condições exigidas e apresentação das respectivas notas 
fiscais/faturas; 
16.2- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 
regularizados; 
16.3 O primeiro pagamento será efetuado de forma proporcional, levando-se em 
consideração o período compreendido entre o início de vigência do contrato e o 
último dia do mês; 
16.4- Extinguindo-se a relação contratual, pagamento será efetuado de forma 
proporcional, observando os dias eventualmente não compreendidos na última 
quitação. 
 
17- DOS RECURSOS 
17.1- Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberão recursos, nos 
termos do art. 109, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, após a divulgação dos 
resultados; 
17.2- Quaisquer recursos relativos a esta Licitação deverão ser interpostos nos 
prazos legais, dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal de DOM BOSCO MG, 
através da Comissão Permanente de Licitação. 
 
18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
18.1- A Câmara Municipal de DOM BOSCO MG se reserva o direito de revogar ou 
anular esta Licitação, no todo ou em parte, observando o disposto no art.49, da Lei 
n° 8.666/93; 
18.2- Não serão consideradas quaisquer outras vantagens não previstas nesta 
Licitação, nem vantagens baseadas nas propostas de outros licitantes; 
18.3- É facultada à Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da 
licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou 
informação que deveria constar originariamente da Documentação / Proposta 
Técnica ou de Preço; 
18.4- Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração / 
apresentação das propostas de que se trata a presente Licitação; 
18.5- A presente Licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente  comprovado, ou 
anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 
18.6- A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por 
documentos enviados via postal e/ou terceiros, que chegarem fora do prazo 
estipulado nesta Licitação, bem como rasuras ou qualquer outro fato desta 
natureza que possa ocasionar a inabilitação da licitante nesta Licitação; 



                      CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BOSCO 

                         ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

Rua Gentil Rosa de Oliveira, 500 – B. Centro,  FONE/FAX (38) 3675-7134 
email:camaramunicipaldedomboscomg@hotmail.com – Dom Bosco –MG Cep:38.654-000 
CNPJ-01.645.913/0001-28 
 

18.7- Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão 
Permanente de Licitação, que poderá convocar servidores da Câmara Municipal 
para assessorar a Comissão no julgamento das propostas; 
18.8- Decairá do direito de impugnar os termos desta Licitação perante a 
Administração, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à 
abertura dos envelopes com as propostas, quanto às falhas ou irregularidade que 
por ventura possa haver, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso; 
18.9- É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da 
Licitação, a promoção de Diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento(s) ou 
informação (ões) que deveria(m) constar originalmente da proposta; 
18.10- A Comissão Permanente de Licitação não aceitará, em hipóteses alguma, 
alegações referentes a desconhecimento, incompreensão, dúvida ou 
esquecimento de qualquer detalhe sendo de responsabilidade da empresa 
vencedora da Licitação todos os ônus daí decorrentes; 
18.11- A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar proponentes 
por ato fundamentado sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo 
de administrativa desses proponentes; 
18.12- A Comissão Permanente de Licitação entende que poderão ser incluídos 
prospectos ou “folders” dos bens ofertados; 
18.13- Ainda, alerta a Comissão Permanente de Licitação que, na hipótese de 
rejeição do bem entregue a empresa licitante terá o prazo de 05(cinco) dias úteis 
após a comunicação para retirar e substituir o mesmo; 
18.14- As informações que se fizerem necessárias para o bom andamento da 
presente Licitação, serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço especificado no item 8 deste Edital; 
18.15- Fica eleito o foro da Comarca de Bonfinópolis de Minas/Minas Gerais, para 
solucionar quaisquer questões oriundas desta Licitação.  
18.16- Fazem parte do presente Edital: 
18.16.1 - Anexo I – Proposta de Preços. 
18.16.2 – Anexo II - Planilha de Quantitativos e Custos. 
18.16.3 - Anexo III – Minuta do Contrato.   
18.16.4- Anexo IV – Modelo Declaração em cumprimento ao disposto no inc 
XXXIII do art. 7º da CF/88. 
18.16.5- Anexo V– Modelo Declaração ME e EPP. 
18.16.6 - Anexo VI – Termo de renuncia prazo recursal habilitação 
18.17.7.  – Anexo VII - Termo de renuncia prazo recursal proposta de preços 
 

DOM BOSCO MG, 13 DE AGOSTO DE 2014. 
 
 

________________________________________ 
Maria Aparecida Oliveira 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
PROCESSO: 003/2014 
MODALIDADE: - CARTA CONVITE 
EDITAL Nº: 001/2014 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA DE ABERTURA: 29/08/2014. 
HORÁRIO: 13H00MIN. 

 

Anexo I – PROPOSTA DE PREÇOS 
  

Conforme solicitado por esta Câmara, nos autos do processo licitatório 03/2014 
Carta Convite 01/2014. Vimos encaminhar nossa Proposta de Preços para o 
fornecimento dos materiais e serviços abaixo descritos: 
 

Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de áudio, vídeo e som e 
respectiva instalação dos mesmos, nos moldes dos projetos, orçamentos efetuados. 

VALOR DOS EQUIPAMENTOS: R$XXXXX (xxxxxxxxx) 
VALOR DOS SERVIÇOS: R$XXXXXX (xxxxxxx) 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: (condições de pagamento da licitante vencedora) 
de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXX). 
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias). 
Prazo de Garantia dos Equipamentos: xxxxxxxxxxxxxx 
Prazo de Garantia dos Serviços: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Declaramos, ter ciência e aceitar todas as normas constantes do edital. 
 
XXXXX, XXX de xxxxxxxxxxx de 2014. 
 

___________________________________________ 
XXXXXXXXXX 

    Representante da empresa 
 

 
“DEVE SER IMPRESSO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA” 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO: 003/2014 - MODALIDADE: - CARTA CONVITE 
EDITAL Nº: 001/2014 - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

DATA DE ABERTURA: 29/08/2014 - HORÁRIO: 13H00MIN. 

Anexo II – Planilha de Quantitativos e Custos 
 

DESCRIÇÃO: aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e som e serviços para  
instalação, no Plenário José Maria Macedo França, conforme projetos, planilhas. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 
R$ 
UNIT 

R$ 
TOTAL 

1 Microfone com base e haste de 40cm 11   

2 
Caixa de som amplificada de 2 vias, subwoofer 
de 12”, corneta com drive de titânio de 1”, 
potência de 250w RMS 

04   

3 
Microfone sem fio com pilhas, antena integrada 
helicoidal banda única 

01   

4 
Mesa de áudio analigica com 12 canais 
independentes 

01   

5 
Filmadora profissional com entrada para 02 
cartões SDHC com capacidade de 32GB 

01   

6 Tripé com kit similar manfrotto 501HDV, 755BK 01   

7 
Kit de captura multimídia similiar AverMedia 
EzRecordem HD com HD de 1TB de 
capacidade de armazenamento 

01   

SUBTOTAL DOS PRODUTOS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

8 
Serviços na instalação de cabos e conectores 
de sistema de áudio de vídeo 

01   

9 
Capacitação de funcionário para operar sistema 
de áudio e video 

01   

SUBTOTAL DOS SERVIÇOS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (Produtos + Serviços) >>>>>>>>>>>  

Valor por extenso: R$xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Prazo da Garantia dos Produtos: xxxxxxx 
Prazo de Garantia dos Serviços: xxxxxxx 

 
___________________________________________ 

XXXXXXXXXX 
    Representante da empresa 

 
 
“DEVE SER IMPRESSO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA” 
“OBRIGATORIO CARIMDO DO CNPJ DA EMPRESA” 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 
PROCESSO: 003/2014 
MODALIDADE: - CARTA CONVITE 
EDITAL Nº: 001/2014 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
DATA DE ABERTURA: 29/08/2014. 
HORÁRIO: 13H00MIN. 
 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BOSCO MG. 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 
  

 

Aos    dias do mês de XXXXXX  de 2014, a Câmara Municipal de Dom Bosco, 

Estado de Minas Gerais, Pessoa Jurídica de direito publico, através da Secretaria 

Geral, situada na Rua Gentil Rosa de Oliveira, 500 – B. Centro,  Inscrita no CNPJ 

01.645.913/0001-28, doravante denominada  CONTRATANTE, neste ato 

representada por seu Vereador Presidente, o Senhor Rogério José Candido da 

Fonseca, Brasileiro, solteiro, residente e domiciliado no Distrito Santo Antônio/Vila 

Santo Antônio, Município de Dom Bosco-MG, portador da CI MG-8.245.262 SSPMG 

e CPF: 934.597.696-53, e a empresa XXXXXXXX. Estabelecida à rua XXXXXX, 

inscrita no CNPJ sob o Nº XXXXXX, neste ato representado pelo sócio administrador 

o Senhor (a) XXXXXXX, portador do CPF XXXXXX e RG XXXXXXX, resolvem firmar 

o presente contrato decorrente do Convite nº 01/2014 regido pela Lei Federal nº 

8.666 de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a seguir 

enunciadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 - Contratação de uma empresa especializada objetivando a aquisição de 
equipamentos de áudio, vídeo e som e serviços na sua instalação, no Plenário 
José Maria Macedo França, conforme projetos, planilhas anexos.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO. 
 
2.1 - Caso haja interrupção ou atraso no fornecimento/instalação dos equipamentos 
solicitados, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas 
do prazo de entrega constante do item. A justificativa será analisada pelo 
CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do 
fornecimento. 
 
2.2 - Todas as despesas relativas ao fornecimento e instalação dos equipamentos 
objeto da presente licitação, tais como fretes e/ou transportes, ajudantes, materiais 
para reparos, impostos, hospedagens, alimentação e demais despesas 
administrativas, correrão às custas EXCLUSIVAMENTE da empresa contratada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA 
 
3.1 – O valor global para o fornecimento, objeto deste contrato é de R$ ______ 
(________). 
 
3.2 - O pagamento será feito pela Câmara Municipal de Dom Bosco-MG, dentro de 
dez dias a contar da data da emissão e efetiva entrega da nota fiscal junto ao setor 
competente do órgão contratante. 
 
3.3 – Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.  
 
3.4 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 
papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a 
ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para 
efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
 
3.5 -  A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para 
cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham 
sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 
 
3.8 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos 
de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, NÃO se 
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

3.9 - Os pagamentos das faturas, devidamente atestadas pela fiscalização, serão 
efetuados pela Câmara Municipal através de depósito em conta corrente da 
Contratada ou emissão de cheque nominal. 

3.10 – Os equipamentos adquiridos bem como dos serviços prestados deverão 
obrigatoriamente conter no mínimo 06 (seis) meses de garantia total. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 - As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão através da 
seguinte dotação orçamentária: 01.01.02.01.031.0102.1002.4.4.90.52.00 – ficha 
37. 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
5.1 - O prazo de vigência deste contrato será de 30 (trinta) dias, contados a partir 
da data de sua assinatura, podendo este ser rescindido ou ter o seu prazo 
prorrogado, se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na 
Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
6.1 – Não será admitido a correção e/ou alteração dos valores contratados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS 
 
7.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos 
por cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação 
contratual, devendo o valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria da Câmara, 
no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação. 
 
7.2 – A CONTRATADA ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por 
cento) ao dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado 
neste edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual. 
 
7.3 – A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos 
devidos pela Câmara, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou 
judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já 
previstas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 – Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuados, 
dentre elas, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, 
contribuições, encargos sociais e outros enumerados na cláusula 2.2 deste contrato. 
 
8.2 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, 
eventualmente, venha a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do 
fornecimento do produto, objeto deste contrato. 
 
8.3 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a 
prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou 
terceiros, verificados em decorrência do fornecimento, objeto deste certame, não 
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento 
pelo HUTP. 
8.4 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha 
causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do 
fornecimento, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por 
danos indiretos ou lucros cessantes. 
 
8.5 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento 
dos produtos bem como da sua devida instalação. 
 
8.6 – Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
noticiados que a envolva independente de solicitação. 
 
8.7 – Emitir Nota Fiscal dos produtos/serviços entregues durante o mês de 
referência, para fins de atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 
 
8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e 
municipais. 
 
8.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à 
CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento dos 
produtos.  
 
8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de 
trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no 
caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas. 
 
8.11 - Proceder ao fornecimento, de acordo com sua proposta e, com as normas e 
condições previstas no Edital da Carta Convite nº 001/2014 e anexos, inclusive com 
as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo 
civil e criminalmente, pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial. 
 
8.12 – À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do serviço dentro 
dos limites estabelecidos na Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
9.1 – Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na 
Cláusula Terceira deste instrumento. 
 
9.2 – Designar, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização da 
prestação de serviços ora pactuada. 
 
9.3 – Exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato, por 
meio do Gestor, de modo a garantir o fiel cumprimento do mesmo e da proposta. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
10.1 – Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente 
de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das 
cláusulas contratuais  e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 
8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte 
denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei 
supra referida. 
 
10.2 – As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista 
neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que 
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em conseqüência do inadimplemento das 
condições contratuais. 
 
10.3 – O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento 
de qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue 
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, e ainda: 
 
a) Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, 
espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à 
CONTRATADA direito a reclamação ou indenização; 
 
b) Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação 
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:  
 
b.1 - Falência ou liquidação da CONTRATADA; 
b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou 
ainda, sua fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do 
CONTRATANTE; 
b.3 - Interrupção ou atraso nos serviços, objeto deste contrato; 
b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da 
CONTRATADA; 
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, 
caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato. 
 
10.4 – O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo 
acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade 
do CONTRATANTE e que tornem impossível o fornecimento dos produtos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
11.1. Além da cobrança de multa prevista poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer as 
seguintes sanções: 
 
I – Advertência por escrito; 
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II – Multa de 0,01% sobre o valor do serviço, por dia de atraso na entrega, sem justa 
causa; 
III – Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Câmara Municipal de Dom Bosco, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; 
IV – 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, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO 
 
12.1 – A prestação de serviços constante neste contrato será fiscalizado por servidor 
ou comissão de servidores designados pela Câmara Municipal de Dom Bosco, 
doravante denominados “Fiscalização”, que terá autoridade para exercer, em seu 
nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução 
contratual. 
 
12.2 - À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 
 
I – solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste 
contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos 
escritos que comprovem essas solicitações de providências; 
II – acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 
III - encaminhar ao Setor Financeiro os documentos que relacionem as importâncias 
relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento; 
 
12.3 – A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 
contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 – Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente 
vinculado e subordinado à CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE 
nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento. 
 
13.2 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, 
provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa 
sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua 
vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o 
pagamento de forma proporcional ao fornecimento efetivamente realizado. 
 
13.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente 
Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.  
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13.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei nº 8.666/93 e, 
alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta 
de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios 
gerais de Direito. 
 
13.5 - A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, 
especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, 
inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
 
14.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Bonfinópolis de Minas-MG, como 
competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do 
presente Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais 
privilegiado que se configure. 
 
E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três 
vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para 
os seus legais efeitos. 
 
Dom Bosco, de _____________de 2014. 
 
 
      Rogério José Candido da Fonseca 
      Vereador Presidente 
 
 
[inserir razão social da empresa] 
[inserir representante legal da empresa] 
CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
________________________________            
CPF/MF n.º 
 
 
________________________________            
CPF/MF n.º 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
A empresa ...................................................................................................., inscrita 
no CNPJ (MF) nº .................................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) ............................................................., RG 
Nº:........................................ e CPF nº: .................................., DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. 
 
 
........................................................ 
Localidade    /   data 
 
 
 
.......................................................... 
Empresa 
Representante legal 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 
 
 
 
A empresa........................................................... Inscrita no CNPJ 
nº............................., sediada à 
................................................................................................, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) ................................................................, portador (a) 
da Carteira de Identidade nº ............................ e do CPF .................................. 
Declara, sob as penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei Complementar nº 
123/2006, notadamente o art. 3º, tendo direito aos benefícios estendidos pelo 
referido Diploma. 
 
 
........................................................ 
Localidade / data 
 
 
 
.......................................................... 
Empresa 
Representante legal 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2014 

CARTA CONVITE Nº 001/2014. 
 
 
 

                                                            ANEXO VI 
 

Modelo de Denegação de Recursos 
 

TERMO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 

FASE DE HABILITAÇÃO 

 

 A empresa XXXXXX, CNPJ XXXXXXXX, representada por seu Sócio 

Administrador XXXXXXXXXXXX CPF: XXXXXXXXX, no processo de Licitação nº 

003/2014, Modalidade CARTA CONVITE Nº 001/2014 promovido pela Câmara 

Municipal de DOM BOSCO-MG, ciente do direito de recorrer na fase de habilitação 

prevista no artigo 109, I inciso “a” da Lei 8.666/93, renuncia em caráter inevitável e 

irrevogável ao direito de interpor qualquer recurso contra a decisão proferida pela 

Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Dom Bosco, na fase 

de habilitação deste procedimento, autorizando a Comissão Permanente de 

Licitação a promover a imediata abertura dos Envelopes Propostas apresentados 

pelos licitantes habilitados conforme o disposto no Edital que o rege o presente 

certame. 

 

XXXXXX, XX  de XXXXXX de 2014. 

 

XXXXXXXXXX 

Sócio Administrador 

Carimbo e assinatura 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2014 
CARTA CONVITE Nº 001/2014 

 
TERMO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 

FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

 A empresa XXXXXX, CNPJ XXXXXXXX, representada por seu Sócio 

Administrador XXXXXXXXXXXX CPF: XXXXXXXXX, no processo de Licitação nº 

003/2014, Modalidade CARTA CONVITE Nº 001/2014 promovido pela Câmara 

Municipal de Dom Bosco - MG, ciente do direito de recorrer na fase de julgamento 

de proposta comercial,  previsto no artigo 109, I inciso “a” da Lei 8.666/93, renuncia 

em caráter inevitável e irrevogável ao direito de interpor qualquer recurso contra a 

decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de 

Dom Bosco, na fase julgamento de proposta comercial deste procedimento, 

autorizando a Comissão Permanente de Licitação a promover a imediata 

homologação deste processo licitatório.  

 

 

XXXXXX, XX de XXXXXX de 2014. 

 

 

XXXXXXXXXX 

Sócio Administrador 

                                                  Carimbo e assinatura 

 

 

 
 
 
 


