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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDENDOR 

INDIVIDUAL OU EQUIVALENTE 

(Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147/2014, de 07 de agosto de 2014) 

DO PREÂMBULO: 
 

A Câmara Municipal de MONTE AZUL/MG, com sede a Rua Demétrio Fernandes dos Anjos, 85, Centro, CNPJ n.º 

25.210.873/0001-50, mediante a pregoeira, designada pela Portaria n° 009/2021, de 03 de Fevereiro de 2021, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a Licitação Pública, sob a modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, em regime de execução indireta, objetivando a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS DE 

TRANSMISSÃO VIA WEB (FACEBOOK E YOUTUBE) DAS REUNIÕES DA CÂMARA (ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E DE COMISSÕES), BEM 

COMO PARA INSTITUIÇÕES QUANDO O PREDIO DA CÂMARA FOR CEDIDO, pelo período até 31/12/2021, objeto desta licitação, 

na forma e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e em conformidade com a Lei Federal 10.520, de 17 

de julho de 2002 e pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147/2014, de 07 de 

agosto de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores. 

MODALIDADE   : PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2021; 
Nº DO PROCESSO  : 004/2021; 
TIPO DE LICITAÇÃO  : MENOR PREÇO POR ITEM; 
DATA    : 05/04/2021; 
DATA DE CREDENCIAMENTO : 19/04/2021 às 14h00min  
DATA DA ABERTURA  : 19/04/2021 às 14h15min  
LOCAL    : CÃMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL; 
ENDEREÇO   : RUA DEMETRIO FERNANDES DOS ANJOS, 85, CENTRO – MONTE AZUL – MINAS 
GERAIS. 

 
A sessão de processamento do pregão será realizada na sede da Câmara Municipal  de MONTE AZUL, sito na 
Rua Demétrio Fernandes dos Anjos, 85, Centro – MONTE AZUL - MG, e será conduzida pela Pregoeira Oficial 
indicado a Sra. JAQUELINY TEIXEIRA LIMAS, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 
009/2021, de 03 de Fevereiro de 2021. 
 

I - DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 

CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA WEB (FACEBOOK E YOUTUBE) DAS 
REUNIÕES DA CÂMARA (ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E DE COMISSÕES), BEM COMO PARA INSTITUIÇÕES QUANDO O 

PREDIO DA CÂMARA FOR CEDIDO, conforme especificações contidas no anexo I deste Edital, Anexo II Termo de 
Referência no quadro abaixo: 
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Item Descrição Unidade 
001 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em circuito fechado de câmeras de segurança, 

sistema de telefonia interna, serviços de transmissão via web (facebook e/ou youtube) das reuniões da câmara 
(ordinárias, extraordinárias, e de comissões), bem como para instituições quando o prédio da câmara for cedido, 
sendo no total máximo de 12 reuniões mensais. Equipamento necessário para o trabalho sendo no mínimo 02 
(duas) câmeras digitais profissional, com resolução mínima de 20 megapixels, e um computador portátil.  
 
FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL; 
 
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 31/12/2021 

MÊS 

 
1.2 – O objeto descrito acima, terá sua vigência até 31/12/2021, contado a partir da assinatura do termo 
contratual; 
 
1.3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EQUIVALENTE. 
 
1.4. Para cumprimento do disposto na Lei complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2.006 e Lei 

Complementar 147 de 07 de agosto de 2.014, a presente licitação é destinada à EXCLUSIVAMENTE à 
participação de MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 
EQUIVALENTE. 

 
1.5. Consideram-se MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 

EQUIVALENTE, aptas à participação no presente certame aquelas que preenchem os requisitos do art. 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006 e que não se enquadrem em nenhum das situações descritas no Parágrafo 4º 
do referido Art. 3º; 

 
1.5. Para fins de comprovação da condição de MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EQUIVALENTE assim definidas aquelas que se enquadram na classificação 
descritas na Lei complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2.006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 
2.014, as Licitantes deverão apresentar fora do envelope de habilitação a Certidão Simplificada da junta 
comercial ou a Declaração devidamente preenchida e assinada, contida no Anexo IX deste Edital. 

II – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
1 - Poderão participar da presente licitação EXCLUSIVAMENTE MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EQUIVALENTE, desde que militem no ramo pertinente ao objeto desta 
licitação; 
 
2 - Não poderá participar do presente certame a empresa:  
 

2.1 Concordatária; em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução; ou em 
liquidação;  
 
2.2 Estrangeira que não funcione no País.  
 
2.3 Com direito suspenso de contratar com a Administração Pública Municipal ou por ter sido declarada 
inidônea; 
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2.4 Que esteja cumprindo penalidade que impeça de participar de licitação junto à Administração 
Publica Municipal;  
 
2.5 Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico que tenha 
vinculo empregatício com a Câmara. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

 
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos fora dos envelopes nº. 1 e 2: 
 
a)Tratando-se de representante legal, apresentar no ato do CREDENCIAMENTO: 
a-1) Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
a-2) Apresentar no ato do credenciamento cópia do documento que contenha foto do representante legal. 
 
b) Tratando-se de procurador, apresentar no ato do CREDENCIAMENTO: 
 
b-1) Instrumento de Procuração pública ou particular (Anexo IV) do qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame acompanhados do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, a-1, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga, no qual deverá estar com firma reconhecida do 
dirigente,sócio ou proprietário da empresa proponente; 
 
b-2) Apresentar no ato do credenciamento cópia do documento que contenha foto do procurador constituído. 
 
2 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante 
por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
3 - A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do 
licitante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega. 
 
4 - Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope nº 2 - Habilitação antes do envelope nº 1 - Proposta, por 
falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente fechado sem análise de seu conteúdo e 
rubricado por todos os presentes. 
 
5 – Na ausência de assinatura, marca do produto cotado, carimbo, prazo de validade ou outro na proposta, 
desde que não altere o valor proposto, essa será regularizada pelo seu representante legal ou seu procurador 
devidamente constituído para representá-lo, não desclassificando a mesma por tal irregularidade e posterior 
regularização. 
 
6 - Para participar na condição de Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte, Micro empreendedor Individual 
ou Equivalente a licitante deverá apresentar à equipe de Pregão, juntamente com o Credenciamento, a 
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declaração constante do Anexo IX - Declaração de Condição de Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte, 
Micro empreendedor Individual ou Equivalente ou Certidão Simplificada ou Simplificada Digital. 
 
7 – Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, a 
Pregoeira declara aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, 
dando início à abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação dos 
participantes devidamente credenciados, salvo se os presentes das empresas concordarem, expressamente e 
em unanimidade, devendo essa circunstância ser consignada na Ata da Sessão. 
 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 
DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
1. Os documentos para o credenciamento e declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 

deverão ser entregues ao pregoeiro fora dos envelopes de habilitação e propostas 
 
2. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, válida tanto para pessoa jurídica como 
pessoa física de acordo com modelo estabelecido no Anexo VI do Edital deverá ser apresentada fora dos 
Envelopes nºs1 e 2. 
 
3. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes 
fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO 
 
4. A Câmara Municipal de MONTE AZUL - MG, não RECEBERÁ envelopes PROPOSTA COMERCIAL e 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO via postal com AR, que não sejam entregues ao Pregoeiro designado, no 
local, data e horário, definido no preâmbulo deste Edital. 
 
5. O Câmara Municipal de MONTE AZUL, não contratará com empresas que ofertarem preços superiores ao 
aquele estimado, conforme descrito abaixo: 
 

5.1. O valor estimado para a contratação acima será de R$ 11.150,00 (onze mil cento e cinquenta reais), 
sendo R$ 1.115,00 (mil cento e quinze reais) mensais, até 31 de dezembro de 2021. 
 

6. A proposta comercial de preços deverá ser apresentada no envelope 01, que conterá o formulário de 
apresentação de proposta, em conformidade com o modelo constante no Anexo III, o qual deverá ser 
apresentado em 01 (um) via, com a identificação segura da licitante, devidamente assinada pelo representante 
legal ou procurador, e a última assinada pelo representante legal da empresa ou procurador, sem rasuras, 
borrões, emendas, acréscimos, ressalvas, omissões ou entrelinhas, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 
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acarretarem lesões ao direito das licitantes, prejuízo à administração ou não impedirem a exata compreensão 
de seu conteúdo. Deverá ser cotada em moeda corrente e conter; 
 
7. O modelo da proposta (Anexo III), será enviada juntamente com o Edital e seus anexos, com vista preencher 
os valores unitários e totais. 

 
8. A ausência dos dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação do 
licitante, que poderá regularizá-lo no ato da entrega. 
 
9. Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope nº 2 - Habilitação antes do envelope nº 1 - Proposta, por 
falta de informação na parte externa dos envelopes, será novamente fechado sem análise de seu conteúdo e 
rubricado por todos os presentes. 

 
10. A falta de data, rubrica, marca e/ou outro na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da 
licitante com poderes para esse fim presente à reunião de abertura dos envelopes Proposta, não sendo motivo 
para desclassificação do certame. 
 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
 

a) nome, endereço e CNPJ; 
b) número do processo e do Pregão; 
c) descrição do objeto da presente licitação com marca em conformidade com as especificações técnicas 

contidas neste Edital e seus anexos; 
d) preço unitário e total, por anexo, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua 

apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços 
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fornecimento do objeto da presente licitação, 
 

e) na proposta), o licitante deverá informar o preço unitário do item e o preço total.  
 

f) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 
 

g) A administração fornecerá aos interessados os itens da proposta em arquivo magnético (CD, PEN DRIVE 
ou outro equivalente), para preenchimento da Proposta de Preço; 

 
2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 
3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
4 – Na ausência do prazo de validade da proposta, este poderá ser sanado no ato da sessão pelo 
representante legal ou seu procurador. 
 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
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1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pela 
Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
2-Aos documentos que podem ser extraídos pela "internet", não se impõe a exigência do item 1. 
 
3-O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem 

respeito à HABILITAÇÃO: 
 

3.1.1 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual e alterações se houver; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedades comerciais; 
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 

de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando 
a atividade assim o exigir. 

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
g) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal da sede da licitante; 
h) Certidão de regularidade Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
i) Certidão Negativa de débito junto a Secretaria da Receita Federal através de Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive com a prova 
de regularidade relativa à seguridade social e demais encargos previdenciários instituído por lei; 

j) Prova de Inscrição Estadual ou Municipal da sede da licitante; 
k) Certidão Cível Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da Comarca da sede 

da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, emitida, no máximo 90 (noventa) dias anteriores 
à fixada para a abertura dos Envelopes-Habilitação; 

l) Certidão Negativa de Débito Trabalhista(CNDT) em atendimento a Lei 12.440, expedida através do site 
do TRT de MG (www.tst.jus.br/certidao); 

m) DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADOR em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal, será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu 
representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que 
constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional (Anexo V);  

n) Declaração de a licitante tomou conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em 
seus anexos, e que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação no presente 
processo licitatório, bem como, não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder 
Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a administração Estadual, Federal e 
Municipal (Anexo VII). 
 

4 – Todos os documentos exigidos nos sub-itens 3.1.1, alíneas “a” a “o” deverão constar no envelope de 
habilitação. 
 
5 - Os documentos relacionados no sub-item 3.1.1 e alíneas “a” a “e” não precisarão constar no envelope de 
“Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 
 
6 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
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apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da sessão de abertura dos envelopes, prorrogáveis por igual 
período, a critério desta Câmara Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. A não-regularização da documentação, no prazo previsto supra, implicará na decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes 
para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, 
da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
7 – A Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo VI), os documentos para 
credenciamento, a DECLARAÇÃO que enquadra na citada lei, conforme modelo contido no anexo IX, ou as 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ambas expedidas pela respectiva junta 
comercial, que pretendem fazer dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006 e Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2.014, deverão ser preferencialmente apresentados fora dos 
ENVELOPES 01e 02. 
 
7 - Todos os documentos apresentados deverão corresponder unicamente em nome do licitante que se habilita 
para o certame: 
 

a) se o licitante for MATRIZ, todos os documentos deverão estar em nome da matriz 
 
b) se o licitante for a FILIAL, todos os documentos deverão estar em nome da filial 
 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
VII – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO – LEI COMPLEMENTAR 123/06 

 
1-As empresas que desejarem utilizar-se dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar 
declaração, sob as penas da lei, de que comprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 
49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 
 
2-A comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte (para licitantes que 
assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo: 
 

a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa se enquadra na condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, nos termos dos Incisos I ou II do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/2006, e que está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º, podendo utilizar 
como modelo o estabelecido no Anexo IX. 
 

3 - A não entrega da declaração ou de outro instrumento que comprove ser microempresa ou empresa de 
pequeno porte, implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado garantido pela 
Lei Complementar nº 123/2006.  

 

VIII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
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1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se 
com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 15 (quinze) 
minutos. 
 
2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo VI ao Edital e, em envelopes separados, a 
proposta de preços e os documentos de habilitação. 
 
3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 
 
4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
5. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
 
6. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 
 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso 
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
número de licitantes. 

 
7. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma 
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
 
8. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos 
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
 
9. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. 
 
10. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 
formulação de lances.  
 
11. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a 
etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 
ofertado. 
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12. A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
 
13. Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 
14. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião 
do julgamento.  
 
15. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação de seu autor. 
 
17. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e 
declarada vencedora do certame. 
 
18. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira 
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor. 
 
19. Para efeito de seleção o critério do julgamento das propostas será o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de 

recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do 
processo à autoridade competente para a homologação. 

 
3 - Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à autoridade competente.  
 
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  
 
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
6 - A adjudicação será feita ao menor preço aceitável. 
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X – DOS PRAZOS, VIGÊNCIA, DA EXECUÇÃO E/OU ENTREGA DO OBJETO 

 
1 – Os serviços deste objeto desta licitação deverá ser feita na sede da Câmara de Monte Azul, nos locais 
indicados na ordem de fornecimento expedida pela mesma. Correrá por conta da Contratada as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços. 
 
2- A empresa vencedora obriga-se a executar o objeto em conformidade com as especificações descritas no 
Anexo I e Termo de Referencia (anexo II), sendo de sua inteira responsabilidade substituições parciais ou totais 
no quantitativo e/ou na qualidade dos serviços, caso não estejam em conformidade com as referidas 
especificações. 
 
3 - Todo o serviço executado deverá ser acompanhado de nota fiscal com o nome e caracterização clara e 
precisa do serviço. 
 
4 - Os serviços serão fiscalizados pela Câmara Municipal, que por sua vez, também, para efeito de pagamento 
atestará a respectiva Nota Fiscal de acordo com os serviços prestados. 
 
5 – O prazo de duração do presente contrato será até 31/12/2021, a contar da assinatura do mesmo, podendo 
ser prorrogado por igual período a critério da Câmara Municipal de Monte Azul, através de TERMO ADITIVO a ser 
firmado entre as partes, até o limite estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

6 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Câmara Municipal de Monte Azul, em caso de rescisão 
administrativa, previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e legislação 

pertinente. 

XI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
1 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos:  
 
1.1 – Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com as especificações. 
 
1.2 – Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e consequente aceitação 
pelo setor competente. 
2 – Caso satisfatório as verificações deste inciso, será atestada a efetivação da entrega dos serviços na Nota 
Fiscal e a encaminhará ao setor financeiro, para fins de pagamento; 
 
3 – Estando o objeto da presente licitação em desacordo com o estabelecido neste Edital, seus anexos e a 
consequente ORDEM DE SERVIÇO - O.S., o mesmo será recusado, cabendo a empresa vencedora, no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, substituí-lo, contado da data do recebimento da notificação expedida 
pela Câmara Municipal de Monte Azul-MG. 
 
4 – Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo serviço também seja rejeitado, 
estará a vencedora incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades e sanções previstas 
neste Edital, podendo ainda aplicar o disposto no artigo 64, § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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5 – Ainda que recebido em caráter definitivo subsistirá, na forma da Lei, a responsabilidade da vencedora pela 
qualidade, segurança e eficiência dos serviços ora licitados. 
 
6 – Os custos de substituição dos serviços rejeitados correrão exclusivamente as expensas da vencedora. 
 
7 – Recebidos os serviços, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar 
discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição e/ou reexecução dos mesmos. 
 

XII – DA FISCALIZAÇÃO 

 
1 – A prestação dos serviços objeto desta licitação será fiscalizada por responsável designado pela Câmara 
Municipal, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, 
controle e fiscalização da execução contratual. 
 

XIII – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
1. O CONTRATANTE se compromete a pagar a importância contratada, até o 5o (Quinto) dia útil do mês 
subseqüente, mediante apresentação de nota fiscal e relatório dos serviços realizados, a ser entregue até o 
último dia útil do mês na tesouraria da Câmara. Coincidindo a data do pagamento em final de semana ou 
feriado este será realizado no primeiro dia útil subseqüente. O pagamento será efetuado de acordo com os 
serviços efetivamente prestados. 

2 - O valor contratual poderá ser reajustado após 12 (doze) meses de vigência, pelo índice do IGP-M FGV ou por 
outro índice oficial que por ventura venha a substituí-lo, mediante TERMO ADITIVO a ser firmado entre as partes. 

3 - Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos municipais (ISSQN), estaduais, 
federais incidentes, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da 
execução de seu objeto. 

4 - No valor contratado deverão estar incluídas todas as despesas com transportes, impostos, taxas, 
contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, demais serviços que possam acarretar ônus a Câmara Municipal, 
especificados ou não no presente contrato. 

 

XIV – DA CONTRATAÇÃO 
 
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Termo de Contrato, a ser assinado 

pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo VIII, devendo ser observadas as disposições da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 
 

1.1 – O Contrato, decorrente da presente licitação, a ser assinado com o licitante Vencedor terá prazo de 
vigência a partir de sua assinatura até 31/12/2021, podendo ser prorrogado por igual período de acordo a 
legislação vigente; 

 
1.2 - Os quantitativos do Contrato a ser celebrado poderão ser alterados, observando-se os limites previstos no § 

1º do artigo 65 da Lei 8.666/93; 
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1.3 - O licitante Vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, para 
assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

 
1.4 A Câmara Municipal de Monte Azul, providenciará por sua conta, a publicação do extrato do Contrato 

celebrado entre as partes; 
 
1.5 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar ou se 

recusar entregar o objeto da licitação, será designada nova sessão pela autoridade competente para o 
exame, pelo Pregoeiro, da oferta subsequente de menor preço e respectiva negociação com o seu autor. 
Após a negociação, a Pregoeira decidirá sobre a aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

XV – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 

 

XVI – DAS PENALIDADES 
 

1 - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da 
Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações, 
cumulativamente ou não: 
 

I - advertência; 
II – multa, nos seguintes termos: 

 
a) Pelo atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 
valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos serviços executados; 

 

b) Pela recusa em realizar a prestação dos serviços, caracterizada em dez dias após o 
vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor dos serviços; 

 

c) Pela demora em corrigir falhas nos serviços prestados, a contar do segundo dia da data da 
notificação, 2% (dois por cento) do valor dos serviços, por dia decorrido, até o limite de 10% do 
valor dos serviços não corrigidos; 

 

d) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na prestação dos serviços, entendendo-se 
como recusa o serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 
(dez por cento) do valor do serviço rejeitado; 

 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, ou no instrumento 
convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, 
para cada evento. 

 
III - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
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IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Contratante, 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
 
2 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos 
incisos III e IV do 1: 
 

I. Pelo descumprimento do prazo de prestação dos serviços; 
 

II. Pela recusa em atender alguma solicitação para correção na prestação dos serviços, caracterizada se 
o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, 
devidamente notificada; 

 

III. Pela não execução da prestação dos serviços de acordo com as especificações e prazos estipulados 
neste Edital.  
3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 durante o prazo de execução contratual. 
 

4 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% 
(dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
 

5 - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, 
ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou por qualquer outra forma prevista 
em lei. 
 

XVI - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 
010101.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMA 3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros 
 
 

XVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada 
à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

 

2 - O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais ou no 
Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Monte Azul-MG.  

 

3 – Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, também serão publicados na Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais ou no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Monte Azul-MG. 

 

4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para 
retirada na Rua Demétrio Fernandes dos Anjos,  85, Centro-Monte Azul - MG, após a celebração do contrato. 

 

5 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.  

 

5.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia útil. 
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     5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
 

XVIII – DOS ANEXOS: 

 
1-Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes anexos: 

 
Anexo I  - Identificação do Objeto; 
Anexo II - Termo de Referência; 
Anexo III - Proposta; 
Anexo IV - Credenciamento (procuração); 
Anexo V - Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho; 
Anexo VI - Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação; 
Anexo VII - Declaração de Conhecimento, Fatos Supervenientes e Idoneidade; 
Anexo VIII - Minuta de Contrato; 
Anexo IX - Declaração de Microempresa Empresa de Pequeno Porte. 
 

2 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira. 
 

3 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Monte Azul-MG. 

 
 
 

MONTE AZUL-MG, 05 de abril de 2021 
 

__________________________________ 

JAQUELINY TEIXEIRA LIMAS 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO I – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 
 
Item Descrição Unidade 

001 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em circuito fechado de câmeras de segurança, 
sistema de telefonia interna, serviços de transmissão via web (facebook e/ou youtube) das reuniões da câmara 
(ordinárias, extraordinárias, e de comissões), bem como para instituições quando o prédio da câmara for cedido, 
sendo no total máximo de 12 reuniões mensais. Equipamento necessário para o trabalho sendo no mínimo 02 
(duas) câmeras digitais profissional, com resolução mínima de 20 megapixels, e um computador portátil. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL; 
 
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 31/12/2021 
 

 

 

 

MÊS 
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ANEXO II 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. 

 
1 – DO OBJETO 
  
1.1-A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 

CIRCUITO FECHADO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA WEB (FACEBOOK E YOUTUBE) DAS REUNIÕES 

DA CÂMARA (ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E DE COMISSÕES), BEM COMO PARA INSTITUIÇÕES QUANDO O PREDIO DA CÂMARA 

FOR CEDIDO, para esta municipalidade. 
 
2 – DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 – Tal solicitação se justifica, visando a manutenção das atividades da Câmara Municipal de  MONTE AZUL, 
tornando necessário à prestação dos serviços de assistência técnica em equipamentos, com vistas cumprir os 
princípios da eficiência e da continuidade do serviço público, bem como o cumprimento das legislações 
pertinentes e continuar a oferecer agilidade nos serviços e informações a população, buscando diminuir prazos 
e gerar economia ao erário público. Demonstrar transparência dos atos do Poder legislativo municipal a 
sociedade, bem como disponibilizar o acesso destas informações aos órgãos fiscalizadores, devera garantir total 
segurança e praticidade no acesso aos dados, permitindo aos cidadãos o acesso a informação. 
 
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO A SER LICITADO. 
 
Item Descrição 
001 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em circuito fechado de câmeras de segurança, sistema de 

telefonia interna, serviços de transmissão via web (facebook e/ou youtube) das reuniões da câmara (ordinárias, extraordinárias, 
e de comissões), bem como para instituições quando o prédio da câmara for cedido, sendo no total máximo de 12 reuniões 
mensais. Equipamento necessário para o trabalho sendo no mínimo 02 (duas) câmeras digitais profissional, com resolução 
mínima de 20 megapixels, e um computador portátil. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL; 
 
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 31/12/2021 
 

 
4 – DA ESTIMATIVA DE CUSTOS (VALOR DE REFERÊNCIA) 
 
4.1 – O valor de custo estimado para o objeto estimado deste Processo é de R$ 11.150,00 (Onze Mil Cento e 
Cinquenta Reais), sendo R$ 1.115,00 (mil cento e quinze reais) mensais, até 31 de dezembro de 2021. 
 
4.2 – A Câmara Monte Azul/MG, não contratará com licitantes que apresentarem preços superiores ao 
estimados na planilha de preços estimativos em anexo. 
 
5 – DO PAGAMENTO 
 
5.1. O CONTRATANTE se compromete a pagar a importância contratada, até o 5o (Quinto) dia útil do mês 
subseqüente, mediante apresentação de nota fiscal e relatório dos serviços realizados, a ser entregue até o 
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último dia útil do mês na Secretaria Municipal de Administração. Coincidindo a data do pagamento em final de 
semana ou feriado este será realizado no primeiro dia útil subseqüente. O pagamento será efetuado de acordo 
com os serviços efetivamente prestados. 

5.2 - O valor contratual poderá ser reajustado após 12 (doze) meses de vigência, pelo índice do IGP-M FGV ou 
por outro índice oficial que por ventura venha a substituí-lo, mediante TERMO ADITIVO a ser firmado entre as 
partes. 

5.3 - Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos municipais (ISSQN), estaduais, 
federais incidentes, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da 
execução de seu objeto. 
 
5.4 - No valor contratado deverão estar incluídas todas as despesas com transportes, impostos, taxas, 
contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, demais serviços que possam acarretar ônus a Câmara Municipal, 
especificados ou não no presente contrato. 
 
6 – DOS PRAZOS, VIGÊNCIA, DA EXECUÇÃO E/OU ENTREGA DO OBJETO 
 
6.1 – Os serviços do objeto desta licitação deverá ser feita na sede da Câmara de Monte Azul, nos locais 
indicados na ordem de fornecimento expedida pela mesma. Correrá por conta da Contratada as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços. 
 
6.2- A empresa vencedora obriga-se a executar o objeto em conformidade com as especificações descritas no 
Anexo I e Termo de Referencia (anexo II), sendo de sua inteira responsabilidade substituições parciais ou totais 
no quantitativo e/ou na qualidade dos serviços, caso não estejam em conformidade com as referidas 
especificações. 
 
6.3 - Todo o serviço executado deverá ser acompanhado de nota fiscal com o nome e caracterização clara e 
precisa do serviço. 
 
6.4 - Os serviços serão fiscalizados pela Administração da Câmara Municipal de Monte Azul-MG, que por sua vez, 
também, para efeito de pagamento atestará a respectiva Nota Fiscal de acordo com os serviços prestados. 
 
6.5 – O prazo de duração do presente contrato será até dia 31/12/2021 a contar da assinatura, podendo ser 
prorrogado por igual período a critério da Administração, através de TERMO ADITIVO a ser firmado entre as 
partes, até o limite estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

6.6 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos nos 

artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente. 

07 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
7.1 – As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 
010101.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMA 3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros 
 
8-PRAZO DE VIGENCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL 
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8.1. O prazo de vigência do contrato firmado com o licitante vencedor será até 31/12/2021 a partir da data da 
assinatura admitidas as prorrogações previstas pela legislação vigente. 
 
9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1. iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato; 
 
9.2. colocar à disposição da CONTRATANTE atendimento diferenciado para solução imediata de eventuais 
problemas. 
 
9.3. apresentar e colocar à disposição da CONTRATANTE as soluções que mantenham a segurança, a qualidade 
dos Equipamentos;  
 
9.4. colocar à disposição, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, informações sobre a utilização de 
terminais, em consonância com a legislação em vigor;  
  
9.5. manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previstos neste contrato, sem 
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença, falta ao serviço e demissão de 
empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE, sendo 
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, 
trabalhistas e fiscais;  
 
9.6. atender de imediato as solicitações motivadas por falhas no funcionamento, as quais devem ser sanadas no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos de força maior que devem ser devidamente 
justificados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, as hipóteses acima serão contadas do momento da 
notificação;  
 
9.7. Se, depois de notificada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA recusar-se a efetuar os reparos solicitados, ou 
não os sanar em tempo hábil, a CONTRATANTE terá o direito de executá-los e cobrar seus custos da 
CONTRATADA. Esse procedimento não afetará os prazos e condições de garantia dos equipamentos; 
 
9.8. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os esclarecimentos 
julgados necessários;  
 
9.9. Executar, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços de manutenção preventiva. 
 
10.  Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços deste 
Termo de Referência, sem prévia autorização da CONTRATANTE;  
 
10.1  Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas e com as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 
presente contrato; 
 
10.2. Responsabilizar-se pelos prejuízos de quaisquer naturezas causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de 
terceiros, originados direta ou indiretamente da execução deste Contrato, inclusive por culpa, dolo, negligência, 
imperícia ou imprudência de seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover o 
ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua 
responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, à CONTRATANTE reserva-se o direito de 
descontar o valor do ressarcimento no pagamento da Nota Fiscal/fatura ou cobrar em juízo;  
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10.3. Acolher as solicitações da CONTRATANTE sujeitando-se ao acompanhamento e fiscalização sobre a 
prestação dos serviços, inclusive prestando os esclarecimentos e atendendo às reclamações formuladas;  
 
10.4. Responder pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, 
excluídos a hipótese de que a responsabilidade possa ser reduzida em função da fiscalização ou o 
acompanhamento promovido pela CONTRATANTE;  
 
10.5. Assegurar à CONTRATANTE o repasse de todos os descontos, vantagens e preços que estejam sendo 
oferecidos ao público em geral, durante a vigência do contrato, sempre que os mesmos forem inferiores aos 
existentes aos do contrato em vigência;  
 
10.6. Possibilitar a disponibilização de novas facilidades tecnológicas, quanto ao serviço e equipamentos 
utilizados;  
 
10.7.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE;  
 
10.8 Será vedada à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, CAUCIONAR ou utilizar o contrato para 
qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;  
 
10.9  Responder em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos 
serviços, tais como: salário, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vale-refeição e 
transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 
 
10.10. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos diversos (trabalhistas, previdenciários, 
sociais, civis, penais, decorrentes de acidentes de trabalho, etc) estabelecidos neste contrato, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela 
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com 
a CONTRATANTE. 
 
11 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento pela prestação de serviços objeto do presente contrato de 
acordo com o estabelecido no termo de contrato. 
 
11.2. Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequá-lo às finalidades do interesse público, de acordo 
com o regime jurídico dos contratos administrativos, instituídos pela Lei nº 8.666/93, respeitando os direitos da 
CONTRATADA. 
 
11.3.  Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação 
dos serviços, que, ressalvados os casos fortuitos e de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não 
devem ser interrompidos;  
13.4. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, sobre aplicação de 
sanções, alterações e ou repactuações;  
 
11.5. Disponibilizar as instalações necessárias à prestação dos serviços;  
 
11.6. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessário, para execução dos serviços;  
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11.7. Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não mereça 
confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a fiscalização, que adote postura 
inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas. 
 
11.8. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto da contratação que porventura venham 
a ser solicitados pela CONTRATADA durante a visita técnica. 
 
11.9. Aplicar multas e demais penalidades e ou rescindir o Contrato, quando for o caso. 
 
11.10. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir falhas ou irregularidades na prestação do serviço;  
 
11.11. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com o previsto no instrumento contratual. 
 
11.12. Rejeitar as propostas técnicas cujas especificações dos serviços não atendam aos requisitos mínimos 
especificados. 
 
11.13. Recusar materiais e serviços em desacordo com as especificações. 
  
12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 – A participação neste certame implica em plena aceitação dos termos e condições deste instrumento, 
bem como das normas administrativas vigentes. 
 
14.2 – É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que possa, 
ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes. 

 
 
 

Monte Azul-MG, 03 de Março de 2021. 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
FABRICIO ALMEIDA GUIMARÃES 

Presidente da Câmara Municipal de Monte Azul-MG 
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MODELO DE PROPOSTA 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021; 
Nº DO PROCESSO: 04/2021; 
TIPO DE LICITAÇÃO : MENOR PREÇO POR ITEM; 
DATA: 05/04/2021; 
DATA DE CREDENCIAMENTO : 19/04/2021 às 14H00min 
DATA DA ABERTURA: 19/04/2021 às 14H15min 
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL-MG; 
ENDEREÇO: RUA DEMÉTRIO FERNANDES DOS ANJOS, 85, CENTRO – MONTE AZUL-MG – MINAS GERAIS. 

DADOS DO(A) PROPONENTE 

Razão Social:__________________________________________________________________________ 

CNPJ n° ____________________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________________ 

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRCUITO FECHADO 
DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA WEB (FACEBOOK E YOUTUBE) DAS REUNIÕES DA 
CÂMARA (ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E DE COMISSÕES), BEM COMO PARA INSTITUIÇÕES QUANDO O 
PREDIO DA CÂMARA FOR CEDIDO. 
 
Item Descrição Unidade Quantidade Marca Unitário TOTAL 
001 Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços em circuito fechado de câmeras de 
segurança, sistema de telefonia interna, serviços de 
transmissão via web (facebook e/ou youtube) das 
reuniões da câmara (ordinárias, extraordinárias, e de 
comissões), bem como para instituições quando o 
prédio da câmara for cedido, sendo no total máximo 
de 12 reuniões mensais. Equipamento necessário para 
o trabalho sendo no mínimo 02 (duas) câmeras 
digitais profissional, com resolução mínima de 20 
megapixels, e um computador portátil. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL; 
 
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 31/12/2021 
 

 

 

 

MÊS 

 

 

 

09 

   

 TOTAL R$  
 

Validade da proposta: 60 dias 
 

Declaro que os preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus 

que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste 

Edital e seus anexos. 

_________________________,de ___________________de _________ 
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______________________________________________________ 

Representante Legal 
 
 

FAZER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 
 
 

ANEXO IV 
 

 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DO CREDENCIAMENTO DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE TOTAIS 

PODERES PARA PARTICIPAR DO PREGÃO 

 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a _________________________(nome da proponente), com sede 

(endereço completo da matriz) inscrita no CNPJ/CPF sob n.º ________________________, representada neste ato 

por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a)(s)........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG 

n.º ............ e CPF n.º ............, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a). ..........................., 

portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............ e CPF n.º ............, a quem confere(imos) amplos poderes, 

junto ao outorgante na licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº _____________, usando dos recursos legais 

e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, apresentar lances 

verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, 

receber e dar quitação, firmar contrato, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas 

de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.  

 
 
 

 
_________________________,de___________________de _________ 

 
 

______________________________________________________ 
Assinatura 

(Reconhecer Firma) 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL  

DE MONTE AZUL 

 
-ESTADO DE MINAS GERAIS- 

 

RUA DEMÉTRIO FERNANDES DOS ANJOS, 85 - CENTRO - CEP 39.500-000 - MONTE AZUL - MG 
CNPJ: 25.210.873/0001-50 

Telefone: (38) 3811-1559 / e - mail: licitacaocamaramonteazul@gmail.com 

 
FAZER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
ANEXO V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

(APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO) 
 
 
A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
 
 
 
O proponente ____________________________________ (nome completo), inscrito (a) no CNPJ/CPF 

nº______________________, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)___________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________________, e do CPF nº ______________________, DECLARA, 

para os devidos fins que, nos termos do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n.º 8666 de 21.06.93, encontra-se em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal. 

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

_________________________,de___________________de _________ 
 
 

_________________________________________________ 
(representante legal com carimbo da empresa) 
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FAZER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

 
ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
(O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR (FORA DOS ENVELOPES), EM IMPRESSO PRÓPRIO, DECLARAÇÃO, DEVIDAMENTE 

DATADA, CARIMBADA E ASSINADA, JUNTAMENTE COM OS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO.) 
 
 
A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL 
REF.: REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. 
 
Prezados Senhores, 
 
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal 

n.º 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos neste Edital. 

 
 
 

_________________________,de___________________de _________ 
 
 
 

_______________________________________ 
(representante legal com carimbo da empresa) 
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FAZER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO, FATOS SUPERVENIENTE E IDONEIDADE 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 
Pregão Presencial Nº 003/2021 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

O proponente ____________________________________ (nome completo), inscrito (a) no CNPJ/CPF 

nº______________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO 

PRESENCIAL nº 003/2021, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 

 

a) Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua 

proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra. 

 

b) Declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes 

impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º 

8.666/93. 

 

c) O proponente declara ainda, sob as penas da lei, que, até a presente data, não se acha 

declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou 

contratar com a Administração Estadual/Federal e Municipal. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
_________________________,de___________________de _________ 

 
 
 

_______________________________________ 
(Assinatura do representante legal) 
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ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE SI, CELEBRAM A 
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL E EMPRESA ------------------
---------------------------. 
 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTE AZUL-MG, com sede nessa cidade de Monte Azul-MG, à Rua Demétrio 
Fernandes dos Anjos , 85, Centro, CNPJ n.º 25.210.873/0001-50, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Ex.mo. Presidente Sr. FABRICIO ALMEIDA GUIMARÃES, e do outro lado 
..............................., inscrita no CNPJ n.º................................., com endereço na 
....................... ........................, na cidade de ...................................., neste ato 
representado pelo seu sócio (procurador) ......................................, portador da 
Cédula de identidade Nº ................................. e do CPF n.º..........................., 
doravante denominada simplesmente CONTRATADO, ajustam e contratam o 
presente cuja celebração foi autorizada pela homologação constante do 
processo, que se regerá pela Lei Federal n.º 10.520/01, bem como a Lei Federal 
8.666/93 com as modificações que lhe introduziram as Leis Federais 8.883/94 e 
9.648/98, pelo estabelecido no Edital, parte integrante deste contrato, pelos 
termos da proposta vencedora e atendidas as cláusulas e condições que 

enunciam a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

 

1.1. Constitui o objeto do presente a OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRCUITO 
FECHADO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA WEB (FACEBOOK E YOUTUBE) DAS REUNIÕES DA CÂMARA 
(ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E DE COMISSÕES), BEM COMO PARA INSTITUIÇÕES QUANDO O PREDIO DA CÂMARA FOR CEDIDO, 
conforme especificações abaixo: 
 

Item Descrição Unidade 

001 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em circuito fechado de câmeras de segurança, 
sistema de telefonia interna, serviços de transmissão via web (facebook e/ou youtube) das reuniões da câmara 
(ordinárias, extraordinárias, e de comissões), bem como para instituições quando o prédio da câmara for cedido, 
sendo no total máximo de 12 reuniões mensais. Equipamento necessário para o trabalho sendo no mínimo 02 
(duas) câmeras digitais profissional, com resolução mínima de 20 megapixels, e um computador portátil. 
 
FORMA DE PAGAMENTO: MENSAL; 
 
PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: ATÉ 31/12/2021 
 

 

 

 

MÊS 

 
Parágrafo único. O processo, normas, instruções, assim também a proposta da CONTRATADA constante 

na licitação modalidade Pregão Presencial nº 003/2021, passam a fazer parte integrante deste instrumento 
contratual independente de transcrições. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO: 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Contrato é a partir de sua assinatura até 31/12/2021, podendo ser 
prorrogado por igual período, desde que observadas as disposições do art. 57, II e § 2º, da Lei Federal nº 
8.666/93, mediante Termo Aditivo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
3.1. O presente Contrato subordina-se, ao regime de fornecimento parcelado, conforme as necessidades 
competentes, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações: 
 
3.2. A CONTRATADA obriga-se a:  
 
3.2.1. Fazer no mínimo uma visita técnica, durante um dia inteiro por semana, para a realizar manutenção 
preventiva e se for necessário corretiva;  
 
3.2.2. Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato; 
 
3.2.3. Colocar à disposição da CONTRATANTE atendimento diferenciado para solução imediata de eventuais 
problemas no funcionamento dos Equipamentos. 
 
3.2.4. Apresentar e colocar à disposição da CONTRATANTE as soluções que mantenham a segurança, a 
qualidade dos Equipamentos;  
 
3.2.5. Colocar à disposição, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, informações sobre a utilização de 
terminais, em consonância com a legislação em vigor;  
  
3.2.6. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previstos neste contrato, 
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, greve, licença, falta ao serviço e demissão de 
empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE, sendo 
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, 
trabalhistas e fiscais;  
 
3.2.7. Atender de imediato as solicitações motivadas por falhas no funcionamento, as quais devem ser sanadas 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos de força maior que devem ser devidamente 
justificados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, as hipóteses acima serão contadas do momento da 
notificação;  
 
3.2.8. Se, depois de notificada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA recusar-se a efetuar os reparos solicitados, 
ou não os sanar em tempo hábil, a CONTRATANTE terá o direito de executá-los e cobrar seus custos da 
CONTRATADA. Esse procedimento não afetará os prazos e condições de garantia dos equipamentos; 
 
3.2.9. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os esclarecimentos 
julgados necessários;  
 
3.2.10. Executar, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte 
técnico (que se façam necessários à continuidade da prestação dos serviços objeto do contrato).   
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3.2.11.  Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços deste 
Termo de Referência, sem prévia autorização da CONTRATANTE;  
 
3.2.12.  Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas e com as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 
presente contrato; 
 
3.2.13. Responsabilizar-se pelos prejuízos de quaisquer naturezas causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou 
de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução deste Contrato, inclusive por culpa, dolo, 
negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a 
promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de 
sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, à CONTRATANTE reserva-se o direito de 
descontar o valor do ressarcimento no pagamento da Nota Fiscal/fatura ou cobrar em juízo;  
 
3.2.14. Acolher as solicitações da CONTRATANTE sujeitando-se ao acompanhamento e fiscalização sobre a 
prestação dos serviços, inclusive prestando os esclarecimentos e atendendo às reclamações formuladas;  
 
3.2.15. Responder pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, 
excluídos a hipótese de que a responsabilidade possa ser reduzida em função da fiscalização ou o 
acompanhamento promovido pela CONTRATANTE;  
 
3.2.16. Assegurar à CONTRATANTE o repasse de todos os descontos, vantagens e preços que estejam sendo 
oferecidos ao público em geral, durante a vigência do contrato, sempre que os mesmos forem inferiores aos 
existentes aos do contrato em vigência;  
 
3.2.17. Possibilitar a disponibilização de novas facilidades tecnológicas, quanto ao serviço e equipamentos 
utilizados;  
 
3.2.18.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE;  
 
3.2.19. Será vedada à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, CAUCIONAR ou utilizar o contrato para 
qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;  
 
3.2.20.  Responder em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos 
serviços, tais como: salário, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vale-refeição e 
transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 
 
3.2.21. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos diversos (trabalhistas, previdenciários, 
sociais, civis, penais, decorrentes de acidentes de trabalho, etc) estabelecidos neste contrato, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela 
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com 
a CONTRATANTE. 
 
3.3. A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL-MG obriga-se a: 
 
3.3.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento pela prestação de serviços objeto do presente contrato de 
acordo com o estabelecido no termo de contrato. 
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3.3.2. Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequá-lo às finalidades do interesse público, de 
acordo com o regime jurídico dos contratos administrativos, instituídos pela Lei nº 8.666/93, respeitando os direitos 
da CONTRATADA. 
 
3.3.3.  Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação 
dos serviços, que, ressalvados os casos fortuitos e de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não 
devem ser interrompidos;  
 
3.3.4. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, sobre aplicação de 
sanções, alterações e ou repactuações;  
 
3.3.5. Disponibilizar as instalações necessárias à prestação dos serviços;  
 
3.3.6. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessário, para execução dos serviços;  
 
3.3.7. Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não mereça 
confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a fiscalização, que adote postura 
inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas. 
 
3.3.8. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto da contratação que porventura 
venham a ser solicitados pela CONTRATADA durante a visita técnica. 
 
3.3.9. Aplicar multas e demais penalidades e ou rescindir o Contrato, quando for o caso. 
 
3.3.10. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir falhas ou irregularidades na prestação do 
serviço;  
 
3.3.11. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com o previsto no instrumento contratual. 
 
3.3.12. Rejeitar as propostas técnicas cujas especificações dos serviços não atendam aos requisitos mínimos 
especificados. 
 
3.3.13. Recusar materiais e serviços em desacordo com as especificações. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO 
 
4.1. O acompanhamento e a fiscalização assim como o recebimento e a conferência dos serviços entregues, 
serão realizados pela Administração. 
 
4.2. A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE AZUL não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou 
pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, no contrato. 
 
4.3. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a 
responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste termo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS, VIGÊNCIA, DA EXECUÇÃO E/OU ENTREGA DO OBJETO 
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5.1 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita na sede da Câmara de Monte Azul, nos locais 
indicados na ordem de fornecimento expedida pela mesma. Correrá por conta da Contratada as despesas de 
embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes dos serviços. 
 
5.2- A empresa vencedora obriga-se a executar o objeto em conformidade com as especificações descritas no 
Anexo I e Termo de Referencia (anexo II), sendo de sua inteira responsabilidade substituições parciais ou totais 
no quantitativo e/ou na qualidade dos serviços, caso não estejam em conformidade com as referidas 
especificações. 
 
5.3 - Todo o serviço executado deverá ser acompanhado de nota fiscal com o nome e caracterização clara e 
precisa do serviço. 
 
5.4 - Os serviços serão fiscalizados pela Administração da Câmara Municipal de Monte Azul, que por sua vez, 
também, para efeito de pagamento atestará a respectiva Nota Fiscal de acordo com os serviços prestados. 
 
5.5 – O prazo de duração do presente contrato será até 31/12/2021 a contar da assinatura, podendo ser 
prorrogado por igual período a critério da Administração, através de TERMO ADITIVO a ser firmado entre as 
partes, até o limite estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

5.6 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Câmara Municipal de Monte Azul, em caso de rescisão 
administrativa, previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e legislação 

pertinente. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
6.1 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos:  
 

6.1.1 – Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com as 
especificações. 
 

6.1.2 – Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e consequente 
aceitação pelo setor competente. 
 
6.2 – Caso satisfatório as verificações deste inciso, será atestada a efetivação da entrega dos serviços na Nota 
Fiscal e a encaminhará ao setor financeiro, para fins de pagamento; 
 
6.3 – Estando o objeto da presente licitação em desacordo com o estabelecido neste Edital, seus anexos e a 
consequente ORDEM DE SERVIÇO - O.S., o mesmo será recusado, cabendo a empresa vencedora, no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, substituí-lo, contado da data do recebimento da notificação expedida 
pela Câmara. 
 
6.4 – Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo serviço também seja 
rejeitado, estará a vencedora incorrendo em atraso na prestação dos serviços, sujeita à aplicação de 
penalidades e sanções previstas neste Edital, podendo ainda aplicar o disposto no artigo 64, § 2º da Lei Federal 
nº. 8.666/93. 
 



 

CÂMARA MUNICIPAL  

DE MONTE AZUL 

 
-ESTADO DE MINAS GERAIS- 

 

RUA DEMÉTRIO FERNANDES DOS ANJOS, 85 - CENTRO - CEP 39.500-000 - MONTE AZUL - MG 
CNPJ: 25.210.873/0001-50 

Telefone: (38) 3811-1559 / e - mail: licitacaocamaramonteazul@gmail.com 

6.5 – Ainda que recebido em caráter definitivo subsistirá, na forma da Lei, a responsabilidade da vencedora pela 
qualidade, segurança e eficiência dos serviços ora licitados. 
 
6.6 – Os custos de substituição dos serviços rejeitados correrão exclusivamente as expensas da vencedora. 
 
6.7 – Recebidos os serviços, e se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar 
discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição e/ou reexecução dos mesmos. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR 
 
7.1. O valor deste contrato perfaz a importância de R$ ----------------- (-----------------------), sendo R$ --------- (--
--------------------------------) mensal, de acordo à proposta de preço, no qual lhe foi adjudicada. 
 
7.2. O valor contratual poderá ser reajustado, após 12 (doze) meses de vigência, pelo índice do IGP-M FGV ou 
por outro índice oficial que por ventura venha a substituí-lo, mediante TERMO ADITIVO a ser firmado entre as 
partes. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
8.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 
010101.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMA 3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL e DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
 
9.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 

 
9.1.1. Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista 

condições para a continuidade do mesmo; 
 
9.1.2. Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 

execução. 
 
Parágrafo Primeiro - Poderá a CONTRATANTE, por meio de comunicação escrita e fundamentada da 

autoridade competente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, rescindir unilateralmente ou 
amigavelmente, este instrumento, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, 
com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
9.2. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do artigo 65 da lei 8666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
10.1. Ficará impedido de licitar e contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, o licitante que: 
 



 

CÂMARA MUNICIPAL  

DE MONTE AZUL 

 
-ESTADO DE MINAS GERAIS- 

 

RUA DEMÉTRIO FERNANDES DOS ANJOS, 85 - CENTRO - CEP 39.500-000 - MONTE AZUL - MG 
CNPJ: 25.210.873/0001-50 

Telefone: (38) 3811-1559 / e - mail: licitacaocamaramonteazul@gmail.com 

10.1.1. Ensejar o retardamento da execução do certame, 
10.1.2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, 
10.1.3. Comportar-se de modo inidôneo, 
10.1.4. Fizer declaração falsa; ou 
10.1.5. Cometer fraude fiscal. 
 
10.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará 
sujeito às seguintes penalidades: 
 
10.2.1. No caso de recusa injustificada do adjudicatário em realizar o objeto desta licitação, dentro do prazo 

estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa 
compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido; 

10.2.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) do valor do pedido, por cada dia de atraso, após a 
data fixada para a o início da prestação dos serviços  

10.2.3. A Câmara Municipal de Monte Azul poderá reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer 
pendências junto à mesma. 

10.2.4. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou parcela de pagamento relativa ao 
evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso. 

10.2.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, a recusa na prestação dos serviços advir de caso 
fortuito ou motivo de força maior. 

10.2.6. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao licitante o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

10.2.7. Independentemente das multas aqui previstas, a Câmara Municipal de Monte Azul poderá, garantida a 
prévia defesa. 

 
10.3. Aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 
10.3.1. Advertência; 
10.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
10.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do Art. 

87, IV, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
 
12.1 – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do 
contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações. 
 
12.2 - A CONTRATADA se obriga ainda, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO  
 
12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Monte Azul, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de 
interesses decorrentes da presente contratos, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro 
foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.  
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12.2. E, por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme as partes a seguir, 
firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) 
testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito. 

 
 
 
 

MONTE AZUL / MG, _____ de ______________ de 2021. 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente Câmara  Municipal de Monte Azul-MG 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Contratada 

 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 

1- ____________________________________________________ 
 
 
 

2-  __________________________________________________ 
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ANEXO – IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL OU EQUIVALENTE 

 
 

____________________________________________________ (Razão social da empresa) inscrita no CNPJ nº 

________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ________________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade nº ______________________ e do CPF nº ________________________, DECLARA, 

para fins do disposto no presente Edital, sob sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 

empresa, na presente data, é considerada: 

 

(____) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

(____) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

(____) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI; 

(____) _________________________________________________________________________ (EQUIVALENTE) 

 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Local e Data 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Representante Legal 

 
 
 

Observações: 
a) Assinale com “X” a condição da empresa; 
b) Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento. 

 
 



 

CÂMARA MUNICIPAL  

DE MONTE AZUL 

 
-ESTADO DE MINAS GERAIS- 

 

RUA DEMÉTRIO FERNANDES DOS ANJOS, 85 - CENTRO - CEP 39.500-000 - MONTE AZUL - MG 
CNPJ: 25.210.873/0001-50 

Telefone: (38) 3811-1559 / e - mail: licitacaocamaramonteazul@gmail.com 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

 
 
O Município de Nova Porteirinha-MG, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público nos termos do 

art. 21, Inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações, o “Extrato Resumido do Edital”, conforme abaixo descriminado. 

 
PROCESSO N.º 004/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2021 
CREDENCIAMENTO: 19/04/2021 às 14h00min 
ABERTURA: 19/04/2021 às 14h15min 
 
 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRCUITO FECHADO DE 
CÂMERAS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA WEB (FACEBOOK E YOUTUBE) DAS REUNIÕES DA 
CÂMARA (ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, E DE COMISSÕES), BEM COMO PARA INSTITUIÇÕES QUANDO O PREDIO 
DA CÂMARA FOR CEDIDO. 
 
 
Certifico que foi publicado em 05/04/2021, através de afixação no QUADRO DE AVISO da CÂMARA o “Extrato 

Resumido do Edital”, em conformidade com o processo licitatório nº 004/2021, nos termos da Lei Orgânica 

Municipal. 

 
 
 
 
 

Monte Azul-MG, 04 de Abril de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________ 

JAQUELINY TEIXEIRA LIMAS 
Pregoeira Oficial 


