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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/16 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/16 

 

A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, por intermédio do pregoeiro Abdu Ferreira, 

nomeado pela Portaria nº 005/2015, de 05 de janeiro de 2015, torna público que realizará licitação, 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO. O procedimento licitatório será regido 

pela Lei n. 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei 8.666/1993 e suas alterações, demais normas 

correlatas ao objeto do certame independente de transcrição e, ainda, pelo estabelecido neste edital 

e seus anexos. 

 

1. PREÂMBULO 

Tipo: Menor preço 

 

OBJETO: Fornecimento e a instalação de 01 (um) elevador para a nova sede da Câmara Municipal de 

São Sebastião do Paraíso/MG. 

 

2. ENTREGA DOS ENVELOPES 

Local: Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso- Minas Gerais 

Praça Inês Ferreira Marcolini, nº60, Pavimento Superior, - Lagoinha, São Sebastião do Paraíso/MG. 

Data: 17/05/2016 

Horário: até às 9 horas 

Observação: este prazo é preclusivo do direito de participação, NÃO sendo admitida a remessa por via 

postal. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES 

Local: Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/Minas Gerais 

Praça Inês Ferreira Marcolini, nº60, Pavimento Superior, - Lagoinha, São Sebastião do Paraíso/MG. 

Data: 17/05/2016 

Horário: 9 horas 

 

3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
3.1 - O Pregão Presencial será realizado por sessão pública que acontecerá na sede da Câmara 
Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG em todas as suas fases.  
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3.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Câmara Municipal, Abdu Ferreira e pela Equipe 

de Apoio, e será realizado de acordo com o que preceitua a Lei 10.520/2002, que disciplina esta 

modalidade, bem como aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes da Lei 8.666/93 e 

alterações ulteriores. 

4. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
DIA: 17 de maio de 2016. 

HORÁRIO: até às 9 HORAS (horário de Brasília) 

LOCAL: Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Pavimento Superior, Lagoinha, São Sebastião do 
Paraíso/MG. 

 

5. ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTA E POSTERIORMENTE DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 

 

DIA: 17 de maio de 2016. 

HORÁRIO: 9 horas e 40 minutos (horário de Brasília) 

LOCAL: Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Pavimento Superior, Lagoinha, São Sebastião do 
Paraíso/MG. 

 

5.1. Se no dia supracitado por qualquer motivo não houver expediente, o recebimento e o início da 

abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil de 

funcionamento da Câmara Municipal que se seguir. 

5.2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito a: 

5.2.1 - recebimento dos envelopes Proposta e Documentação de Habilitação; 

5.2.2 - abertura dos envelopes de Proposta; 

5.2.3 - classificação das propostas; 

5.2.4 - abertura do envelope de Habilitação do melhor classificado; 

5.2.5 - demais providências. 

5.3. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do Município 

de São Sebastião do Paraíso/MG, no endereço http://www.camarassparaiso.mg.gov.br/, no prazo 
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legal, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, em sessão, aos 

representantes legais dos licitantes, principalmente, quanto a: 

5.3.1 - julgamento das propostas; 

5.3.2 - habilitação ou inabilitação dos licitantes; 

5.3.3 - julgamento de recurso porventura interposto; 

5.3.4 - adjudicação e homologação deste Pregão. 

 
6 – DO OBJETO:  

 
Fornecimento e a instalação de 01 (um) elevador para a nova sede da Câmara Municipal de São 

Sebastião do Paraíso/MG, conforme especificações constantes do termo de referência em anexo., 

conforme edital e seus anexos. 

 

6.1 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na proposta e as 

especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

7 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1 – Poderão participar deste processo licitatório, empresas do ramo pertinente ao objeto desta 

licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 

Edital e seus Anexos. 

7.2 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas. 

7.3 – Não poderá participar da presente licitação a empresa: 

7.3.1 – Em recuperação judicial ou extrajudicial ou em processo de falência, sob concurso de 

credores, em dissolução ou em liquidação; 

7.3.2 – Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de São Sebastião do 

Paraíso/MG suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 

reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei 8.666/93; 
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7.3.3 – Que estejam reunidas em consórcio ou que seja controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 

7.3.4 – Estrangeiras que não funcionem no País; 

7.3.5 – E que incidir no disposto no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e nos art. 40, I, a, da Lei Orgânica 

do Município de São Sebastião do Paraíso (Lei nº 1785/2011): 

Art. 40 - Os Vereadores não poderão: 

I - Desde a expedição do diploma: 

a - Afirmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, empresas públicas, sociedade 

de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, 

salvo quando o contrato obedecer as cláusulas uniformes; 

7.3.6 – Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

7.3.7 – Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

7.4 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento se sujeita às penalidades cabíveis. 

7.5 – A participação neste certame, sem prévia impugnação, implica em aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

7.6 – A licitante deverá vistoriar o local onde serão entregues os bens e executados os serviços até o 

último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se 

das condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário, junto à 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, pelo telefone (35) 3531-4770. 

7.6.1 – A vistoria será acompanhada por representante da Câmara, designado para esse fim, o 

qual visará a declaração comprobatória da vistoria efetuada, que deverá ter sido previamente 

elaborada pela licitante em conformidade com o modelo anexo a este Edital. 

 

8 – DO CREDENCIAMENTO 

8.1 – No dia, local e horários designados para a sessão pública procederá ao credenciamento dos 

interessados a participar da licitação. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
XáàtwÉ wx `|Çtá ZxÜt|á 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha - Telefone - (35) 3531-4770 

www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
ág

in
a 

5 

8.2 – O horário para o credenciamento será das 9 horas às 9horas e 30 minutos, impreterivelmente, e 

será efetuado conforme ordem de chegada dos interessados. Vencido esse prazo, às 9 horas e 31 

minutos, o pregoeiro declarará encerrado o credenciamento, momento em que, não serão aceitos 

novos proponentes. 

8.3 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento, junto a Pregoeiro devidamente munido 

de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, e o autorize a responder por 

sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira 

de Identidade ou outro documento equivalente. 

8.4 – Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante mediante 

estatuto/contrato social, e instrumento público/particular de procuração ou documento equivalente. 

8.4.1 – Entende-se por documento credencial: 

8.4.1.1 - Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, 

dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

8.4.1.2 - Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a 

pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão; 

O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances 

verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito 

de interposição de recursos, enfim, para praticar, em nome da licitante todos os atos 

pertinentes a este Pregão. 

8.4.2 – No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração deverá ser 

apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração 

estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercerem os direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

8.4.3 – A Licitante deverá comprovar a condição de Microempresa e de Empresa de Pequeno 

Porte, no momento do seu credenciamento, com a apresentação de: 

8.4.3.1 - Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de 

enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou 

equivalente, da sede da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
XáàtwÉ wx `|Çtá ZxÜt|á 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha - Telefone - (35) 3531-4770 

www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
ág

in
a 

6 

8.4.3.2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração 

de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte; 

8.4.3.3 - Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o 

documento mencionado no item 8.4.3.2 deste subitem, nos termos da Lei 

Complementar Federal n° 123/06, deverá ser apresentada, declaração de porte feita 

pelo representante da empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação 

dessa circunstância. 

8.5 – Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

8.6 – O representante legal da licitante que não se credenciar ante o Pregoeiro, ficará impedido de 

participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, 

de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião 

de abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação de Habilitação”, relativos a este Pregão. 

 

8.6.1 – Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 

preço. 

8.7 – O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para a realização 

das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

8.8 – O Pregoeiro deixa claro que não será disponibilizada, aos licitantes, cópia reprográfica de 

qualquer dos documentos solicitados. Toda a documentação mencionada nos itens acima deverá ser 

providenciada pela licitante e apresentada em via a ser disponibilizada de forma definitiva para a 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, sob pena de não credenciamento. 

8.9 – Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser entregues em separado dos envelopes 

“A” e “B”. 

 

9 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO: 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
XáàtwÉ wx `|Çtá ZxÜt|á 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha - Telefone - (35) 3531-4770 

www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
ág

in
a 

7 

9.1 - A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues ao Pregoeiro no 

local, dia e hora designados para a abertura da sessão pública deste certame, NÃO serão aceitos envio 

de envelopes via correio, em envelopes distintos, que deverão ser indevassáveis, devidamente 

fechados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos: 

a) Envelope A: Proposta Comercial 

b) Envelope B: Documentos de Habilitação, composto pelos Documentos de Habilitação exigidos no 

item 11 deste Edital. 

9.1.1 – Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres: 

 
ENVELOPE A – PROPOSTA COMERCIAL 

CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL No 001/16 
PROPOSTA COMERCIAL 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
CNPJ 

 
ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL No 001/16 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
CNPJ 
 

9.2 – Juntamente com os envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, (DO LADO DE 

FORA DOS ENVELOPES), os interessados ou seus representantes deverão apresentar, conforme modelo 

de declaração, especificado no Anexo IV, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme exigência prevista no inciso VII, do artigo 4º, da Lei n.º 10.520/02.  

 

10 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 

10.1 – A proposta comercial poderá ser apresentada conforme Modelo de Proposta Comercial – Anexo 

III – ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, em uma via 

impressa em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 

uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 

datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, salvo 

se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à 
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Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observando o modelo 

constante do Anexo III, deste edital; 

10.1.1 – A proposta deverá ser apresentada preferencialmente com todas as suas folhas 

numeradas, forma seqüencial crescente iniciando-se em 001. 

10.2 – Nela deverá estar indicado, nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, 

fax, dados bancários e endereço eletrônico (e-mail), para contato. 

10.3 – No Envelope de Proposta Comercial deverá constar: 

10.3.1 – Proposta com preço TOTAL para o fornecimento e a instalação do elevador, em moeda 

corrente nacional (R$), preços deverão ser apresentados em algarismos e por extenso - será 

usado como critério de julgamento O MENOR PREÇO GLOBAL, não sendo admitidas alternativas 

de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;  

10.3.2 – Declaração de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, 

tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos;  

10.3.3 – Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. 

10.3.3.1 – Se o prazo citado não estiver expresso, será considerado como aceito para 

efeito de julgamento o prazo de validade da proposta como de 60 (sessenta) dias. 

10.3.4 – Prazo para fornecimento do produto e serviço será de até 15 (quinze) dias úteis, a 

contar do recebimento da Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho ou qualquer 

instrumento equivalente.   

 

10.4 – Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos 

de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser transportados e descarregados no 

local indicado pela Administração, sem ônus adicionais. 

10.5 – Poderão ser desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, seus 

Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento. 
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10.6 – As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo Pregoeiro, caso contenham erros de 

soma e/ou multiplicação. Sendo a proposta corrigida e o representante da empresa, se estiver presente 

na sessão deverá assinar a proposta. 

10.7 – A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

11 – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE (B) DE DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ CONTER:  

11.1 – Para fins de Habilitação as empresas deverão apresentar as seguintes DECLARAÇÕES: 

11.1.1 – A licitante deverá apresentar DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99); 

11.1.2 – O proponente deve apresentar DECLARAÇÃO, sob as penalidades cabíveis, a inexistência 

de fatos impeditivos legal para licitar ou contratar com a administração pública; 

11.1.3 – Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e 

Solvência Geral, informados pelo SICAF, for igual ou inferior a 1;  

11.1.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto 

no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;  

11.1.5 – Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CREA, entidade competente para a fiscalização do exercício profissional, da região a 

que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta 

licitação; 

11.1.6 – Declaração de vistoria, conforme modelo constante do Anexo IX. 

11.2 – Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou publicação em órgão da 

imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência 
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por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio, caso a proponente escolha autenticação por cópia simples 

por servidor, deverá ser feito com até 01(um) dia de antecedência ao da abertura.  

 

11.3 – Regularidade fiscal deverá conter: 

11.3.1. Comprovante de inscrição cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ. 

(www.receita.fazenda.gov.br); 

11.3.2.  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

11.3.3. Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL do 

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

11.3.4. Certidão Negativa de Débito junto à Seguridade Social CND – INSS; 

(www.previdenciasocial.gov.br); 

11.3.5. Certificado de regularidade do FGTS – CRF; (www.caixa.gov.br); 

11.3.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

11.4. Qualificação Econômico-financeira deverá conter:  

11.4.1 – Certidão Negativa de Falência e de Recuperação judicial e extrajudicial (falência e 

concordata), expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de 

execução de pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos 

envelopes, de acordo com o Inciso II do art. 31 da Lei 8.666/93. 

11.5. – Qualificação Técnica deverá conter:   

11.5.1 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de 

no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto 

da presente licitação, com indicação da prestação do serviço ou do fornecimento, qualidade 

do material, do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento. 
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11.5.2 – Declaração indicando os nomes, os CPF’s e os números dos registros na entidade 

profissional competente dos responsáveis técnicos que acompanharão a execução dos 

serviços; 

11.5.2.1 – O nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar 

dos atestados de responsabilidade técnica de que tratam as subcondições acima. 

 

11.6 – Disposições Gerais da Habilitação 

11.6.1 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus Anexos. 

11.6.2 – Se a documentação de habilitação não estiver completa, correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente 

inabilitado. 

11.6.3 – Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente. Os documentos fiscais que não possuírem prazo de validade somente serão 

aceitos com data não excedente a 06 (seis) meses de antecedência da data prevista para 

apresentação das propostas. 

11.6.4 – Toda a documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação, 

deverá pertencer à empresa (filial ou matriz) que efetivamente fornecerá o material, objeto 

da licitação, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

deverá ser o mesmo em todos os documentos, ressalvados os casos admitidos na legislação 

vigente. 

11.7. A Microempresa – ME e a Empresa de Pequeno Porte – EPP deverá apresentar toda a 

documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 

fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

11.7.1. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Câmara, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 
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11.7.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 

devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro; 

11.7.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis 

inicialmente concedidos; 

11.7.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

federal nº 8666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.  

 

12 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

12.1 – A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os 

Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 

10.520/02 e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinado. 

Horário : de 9 horas às 9 horas e 30 minutos (Credenciamento) 

Horário: até as 9 horas (Entrega dos envelopes de proposta comercial e de habilitação) 

Horário : 9 horas e 40 minutos (Abertura das propostas) 

Local: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG na Praça Inês Ferreira Marcolini, 
nº60, Pavimento Superior, - Lagoinha, São Sebastião do Paraíso/MG. 
 

12.2 – No local e hora marcados, para o início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio 

de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos 

demais atos do certame, conforme item 08 deste Edital (Ver modelo Anexo II).   

12.3 – Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, será iniciada a abertura dos envelopes das propostas comerciais pelo Pregoeiro, não mais 

serão admitidos novos proponentes. 

12.4 – Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo feita as devidas 

rubricas e após a etapa de lances a posterior conferência. 

12.5 – Uma vez iniciada a abertura do envelope PROPOSTA, não serão permitidas retificações que 

possam interferir no resultado final deste Pregão, ressalvadas as hipóteses destinadas a sanar 
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equívocos e falhas evidentemente, não prejudiciais, condição que será aferida na ocasião pelo 

Pregoeiro.  

12.5.1 – Serão automaticamente corrigidos pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou 

multiplicação; 

12.5.2 – Falta de data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal 

presente na sessão, com poderes para esse fim. Do mesmo modo, a falta do CNPJ e/ou do 

endereço completo também poderá ser preenchida pelos dados constantes dos documentos 

apresentados dentro do envelope contendo a documentação de habilitação.  

 

13 – DO PROCEDIMENTO: 

13.1 – Classificações das Propostas Comerciais 

 13.1.1 – Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, será feita uma leitura inicial dos itens 

ofertados e suas respectivas marcas e valores, sendo iniciada imediatamente a etapa de lances 

por menor preço. As propostas serão analisadas e classificadas para a etapa de lances; 

 13.1.2 - Serão classificadas pelo Pregoeiro a proposta de menor preço e aquelas que 

apresentarem valores sucessivos e superiores em até dez por cento à de menor preço global, 

para participarem dos lances verbais. No caso de não haver o mínimo de 03 (três) propostas que 

se situem no percentual citado (10%), serão classificadas as propostas subsequentes que 

apresentarem menor preço, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances 

verbais; 

 13.1.3 - Em caso de ocorrer igualdade entre os valores ofertados por duas ou mais propostas, 

aplicar-se-á o sorteio em sessão pública, para definição da sequencia de lances.  

 13.1.4 – Serão desclassificadas as propostas que: 

 13.1.4.1 – não se refira à integralidade do objeto descrito no edital; 

13.1.4.2 – apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim 

considerados nos termos do disposto no § 3º, do art. 44 e inciso I do art. 48, da Lei 

8.666/93; 
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13.1.4.3 – não cumpra prazos e demais exigências estabelecidas em diligências ou no 

edital. 

13.2 – Lances Verbais 

13.2.1 – Após a etapa de lances, se houver alguma desclassificação de uma ou mais empresas 

participante desta etapa, será feita uma reclassificação e a empresa que ficou fora da etapa de 

lances, poderá manifestar intenção de dar novo lance cobrindo o menor preço; 

13.2.2 – Na fase competitiva os lances verbais serão feitos para o valor DO ITEM. Não serão 

aceitos lances de valor igual ou maior que ao do último e os sucessivos lances deverão ser feitos 

em valores decrescentes; 

13.2.3 – Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 

será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances; 

13.2.4 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 

apresentado pelo licitante, para efeito posterior de ordenação das ofertas; 

13.2.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes neste Edital; 

13.2.6 - As empresas participantes que se enquadrem na Lei Complementar 123/2006 deverão 

solicitar os benefícios nela previstos.  

 

13.3 – Julgamento 

13.3.1 – As propostas serão julgadas e a adjudicação será feita à proposta que apresentar o 

MENOR PREÇO, desde que atendidas todas as especificações constantes deste Edital; 

13.3.2 – O Pregoeiro, no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas 

materiais ou formais que não afetem o seu conteúdo; 

13.3.3 – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará 

a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, conforme 

definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito; 
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13.3.4 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo 

licitante que a tiver formulado, com base nos documentos exigidos neste edital e seus anexos, 

devendo os mesmos constar do envelope de habilitação; 

13.3.5 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus anexos, pelo Pregoeiro; 

13.3.6 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias 

para habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado os 

serviços definidos no objeto deste Edital e seus anexos; 

13.3.7 – Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido um melhor preço; 

13.3.8 – No julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem não 

prevista no edital e seus Anexos, sendo vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou 

fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o 

princípio da igualdade dos licitantes; 

13.3.9 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus Anexos, a Proposta será automaticamente desclassificada; 

13.3.10 – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa em 

Sessão e na proposta específica, prevalecerá a da proposta. Em caso de divergência entre os 

preços expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último; 

13.3.11 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes 

presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes 

facultado este direito; 

13.3.12 – As licitantes que apresentarem o menor preço final e cumprir todas as condições de 

habilitação deverão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar nova proposta comercial 

adequando os preços sagrados vitoriosos no certame, na Câmara Municipal de São Sebastião do 

Paraíso/MG. 

14 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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14.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, através 

de petições protocoladas, encaminhadas ao pregoeiro, na Câmara Municipal de São Sebastião do 

Paraíso, localizada na Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Pavimento Superior, - Lagoinha, São 

Sebastião do Paraíso/MG, nos dias úteis no horário das 8 as 11 e das 13 às 17 horas. 

14.2 – Caberá o pregoeiro decidir sobre a petição e quando acolhida contra o ato convocatório será 

designada nova data para a realização do certame. 

15 – DOS RECURSOS 

15.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões 

do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões, em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

15.2 – O Licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

15.3 – As razões recursais, bem como as contrarrazões deverão ser protocolizadas na Câmara 

Municipal de São Sebastião do Paraíso, localizado na Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Pavimento 

Superior, - Lagoinha, São Sebastião do Paraíso/MG, nos dias úteis no horário das 8 as 11 e das 13 às 17 

horas. 

15.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a decadência do direito de 

recurso e na adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

15.5 – Qualquer recurso ou impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

15.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

15.7 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor da Câmara 

Municipal de São Sebastião do Paraíso, localizado na Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Pavimento 

Superior, Lagoinha, São Sebastião do Paraíso/MG, nos dias úteis no horário de 8 as 11 e das 13 às 17 

horas.  
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15.8 – Em nenhuma hipótese serão reconhecidos os recursos ou impugnações enviadas por fax, nem as 

peças remetidas após terem vencidos os respectivos prazos legais. 

15.9 – O resultado do recurso será comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

15.10 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos interpostos após o respectivo prazo legal, 

e/ou subscrito por representante que não comprove poder de representação legal. 

15.11 – A Administração não se responsabilizará por recursos ou impugnações, endereçadas via postal 

ou por outras formas, entregues em locais diversos da Câmara Municipal de São Sebastião do 

Paraíso/MG, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal. 

 

16 –ADJUDICAÇÃO  

16.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor, competindo à Autoridade Superior homologar o procedimento licitatório.  

 

17 - HOMOLOGAÇÃO 

17.1 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o 

procedimento licitatório. 

 

18 – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO: 

18.1 – Homologado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será 

convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta contratual 

constante neste edital. 

18.2 – O contrato ou instrumento equivalente a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, e outras necessárias a fiel 

execução do objeto desta licitação, observando os termos da Lei nº 8.666/93. 

18.3 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação 

para assinar o contrato ou instrumento equivalente. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
XáàtwÉ wx `|Çtá ZxÜt|á 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior – Lagoinha - Telefone - (35) 3531-4770 

www.camarassparaiso.mg.gov.br - licitação@camarassparaiso.mg.gov.br 

 P
ág

in
a 

18
 

18.3.1 – Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou 

instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 

18.4 – O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato ou instrumento 

equivalente, quando convocado, sob pena das sanções legais previstas neste edital, na Lei 10.520/02 e 

8.666/93. 

18.5 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato ou instrumento equivalente, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação 

dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda a todas as exigências do edital, podendo ainda, negociar o preço, será o respectivo proponente 

declarado vencedor e a ele adjudicado os materiais definidos no objeto deste Edital e seus Anexos. 

18.6 – O contrato ou instrumento equivalente celebrado não poderá ser objeto de sessão, 

transferência ou subcontratação sem autorização do contratante por escrito, sob pena de aplicação de 

sanção, inclusive rescisão. 

18.7 – A contratação será feita de forma integral, sem prejuízo dos acréscimos de até 25% (vinte e 

cinco por cento) ou supressões, previstos nos §§ 1º e 2º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, quando 

justificável a necessidade, nos termos da Lei. 

18.8. O contrato terá vigência de 12 meses.  

18.9 - O preço do presente contrato poderá ser ALTERADO, conforme o caso para mais ou para menos, 

nas hipóteses, expressamente, previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que comprovado o 

desequilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis 

ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual. 

 18.9.1 - Ocorrendo a revisão de preços, deverá ser mantido, pelo menos, o mesmo percentual 

de diferença entre o preço à vista, do dia da proposta, com o da proposta apresentada na 

licitação. 

18.10 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada 
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repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme 

o caso.  

18.11 – Constituem Obrigações da CONTRATADA 

18.11.1. São de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, além das previstas em lei e 

nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem. 

18.11.2. Obrigações Gerais: 

18.11.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento do produto e serviço, 

nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência, 

observadas as especificações, normas e outros detalhamentos; quando for o caso ou no 

que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas 

da Contratante;  

18.11.2.2 Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante;  

18.11.2.3. Fornecer o produto e serviço no prazo estabelecido, ou, quando necessário, 

informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o 

estabelecido;  

18.11.2.4. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto 

ou serviço, reservando à Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos 

padrões especificados;  

18.11.2.5. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas; 

18.11.3. Obrigações Operacionais: 

18.11.3.1. Fornecer o produto atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado 

neste Termo de Referência;  

18.11.3.2. Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou 

troca do produto que não atenda ao especificado ou ainda que apresentem defeito, ou 

prazo de validade vencido ou muito próximo a vencer;  
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18.11.3.3. Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessárias;  

18.11.3.4. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais 

decorrentes do fornecimento dos produto seja por vício de fabricação ou por ação ou 

omissão de seus empregados;  

18.11.3.5. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade dos produtos ou 

serviços fornecidos;  

18.11.4. Obrigações comerciais, tributárias e outras  

18.11.4.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações previstos na 

legislação decorrentes a venda do produto, obrigando-se a saldá-los na época própria; 

18.11.4.2. A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não 

transfere a Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 

fornecimento, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo 

de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;  

18.12. Constituem Obrigações do CONTRATANTE: 

18.12.1. Conferir o produto e serviço prestado, embora a Contratada seja a única e exclusiva 

responsável pelo fornecimento nas condições especificadas; 

18.12.2. Efetuar o pagamento à Contratada mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, 

devidamente discriminada e atestada pelo setor próprio, por meio de crédito em conta 

corrente bancária;  

18.12.3. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências previstas 

neste Termo;  

18.12.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada;  

18.12.5. Proporcionar à Contratada as condições para que possa fornecer o produto dentro das 

normas estabelecidas.  

19 – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS: 
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19.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

adjudicatária/contratada, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da lei 8.666/93: 

19.1.1. Advertência; 

19.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução 

dos serviços; 

19.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal, conforme 

disposto no inciso III, art. 87 da Lei 8.666/93; 

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

19.1.5. Caso venha conduzir culposamente no curso do fornecimento dos equipamentos, 

infringindo por negligência, imprudência ou imperícia, as cláusulas do Edital, ser-lhe-á cominada 

multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, hipótese em que se obriga o licitante 

vencedor a repor a parte danificada, sem ônus para a Câmara Municipal. 

19.1.6. Por se conduzir dolosamente a execução dos serviços, a multa será de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do contrato; 

19.1.7. Caso venha desistir da execução dos serviços, além de outras cominações legais, a multa 

será de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do contrato; 

19.1.8. As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a empresa tenha junto a 

Câmara Municipal, devendo ser aplicadas por ato do Presidente da Câmara, facultada a defesa do 

contratado no respectivo processo, no prazo de 02 (dois) dias da abertura de vista. 

19.2. Das decisões relacionadas com esta licitação caberão recursos, sob protocolo, conforme o 

disposto no Artigo 109 da Lei 8.666/93. 

19.3. Os recursos serão dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, 

que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para se pronunciar. 

19.4. O recurso e sua decisão serão comunicados aos demais licitantes. 

19.4.1 – Ficarão impedidos de participar em licitação e contratar com a Administração Pública, 

de acordo com o art. 7º da Lei 10.520/02 pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e demais cominações legais, quem: 
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19.4.1.1. Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não aceitar assinar o 

contrato ou retirar a nota de empenho e autorização de fornecimento; 

19.4.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

19.4.1.3. Retardarem a execução do seu objeto; 

19.4.1.4. Não mantiverem as propostas; 

19.4.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contratado; 

19.4.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

20 – DA FISCALIZAÇÃO 

20.1 – A fiscalização dos serviços e acompanhamento da instalação serão exercidos pelo Engenheiro 

Contratado pela Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG, observado o disposto no artigo 

67, da Lei nº 8.666/93. 

 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

21.1 – Os recursos alocados para a execução deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária 

nº 01.02.01 031.0101.3.001.449051 – Ficha 6, que constarão da respectiva Nota de Empenho. 

21.2 – Para o exercício subsequente correrão à conta de dotação orçamentária anual própria. 

21.3 – A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 80.892,66 (oitenta mil 

oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), conforme o orçamento anexo. 

 

22 – DO PAGAMENTO 

22.1 – O pagamento à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias, a partir da entrada da Nota 

Fiscal/Fatura devidamente atestada. A Nota Fiscal/Fatura deverá atender às exigências dos Órgãos de 

Fiscalização, inclusive quanto ao prazo de autorização para sua emissão. 

22.1.1. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta-corrente da 

Contratada, indicada na Proposta Comercial, devendo para isto ficar explicitado o nome do 

Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito; 

22.1.2. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que 

isso gere direito ao pleito de atualização financeira. 

22.2 – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  
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22.3 – Só será pago pelo objeto do contrato se o mesmo for efetivamente fornecido, ou seja, concluído 

e de acordo com a autorização de fornecimento respectiva e Nota Fiscal atestada como recebido. 

 
23 – DO REAJUSTE 

23.1 – Os preços, objeto da presente licitação, têm por base a última proposta apresentada pela 

CONTRATADA na sessão do Pregão Presencial n° 001/16. 

23.2 – Os preços não poderão ser reajustados. 

 
24 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

24.1 – Após a aprovação do objeto, a entrega deverá acontecer no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, na AVENIDA DR. JOSÉ DE 

OLIVIERA BRANDÃO FILHO, Nº 445  - JARDIM MEDITERRANEE. 

24.2 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo à data, o nome, 

o cargo, a assinatura do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  

24.3 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

24.3.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

24.3.1.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

24.3.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

24.3.2.1. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (Três) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

24.4 – Ofertar produto(s) de primeira qualidade.  

24.5 – Os produtos adjudicados deverão ser transportados de forma a mantê-los incólumes e em 

veículo apropriado em cumprimento das leis vigentes.  
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24.6 – Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se 

verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, 

no prazo máximo de 07 (sete) dias, contadas da notificação que lhe for entregue oficialmente.  

24.7 – Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da aquisição, inclusive 

quanto ao frete e descarregamento do(s) produto(s).  

24.8 – Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência as obrigações 

assumidas. 

 24.9 – Não serão aceitos produtos reciclados ou recondicionados.  

24.10 – Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto(s) que não atenda(m) as especificações 

contidas no Termo de Referência. 

24.11 – A contratada deverá entregar o produto e realizar o serviço no local indicado pela Câmara 

Municipal de acordo com a ordem de fornecimento, que será expedida pela Câmara Municipal de São 

Sebastião do Paraíso/MG. 

24.12 – A responsabilidade pela entrega e instalação do produto é da Contratada, não cabendo ao 

Contratante qualquer ônus por incorreções na prestação do serviço. 

24.13 – É de responsabilidade da Contratada o fornecimento do produto ou serviço, bem como 

encargos, transportes, carga, descarga, montagem, taxas, impostos e outras despesas necessárias ao 

fornecimento e perfeito funcionamento do objeto.  

24.13.1. Cabe à Contratada responsabilizar-se pela qualidade do produto e serviço oferecido, 

fornecendo tudo de acordo com as Especificações Técnicas e recomendações dos fabricantes, 

disponibilizando ainda todos os folhetos técnicos, manuais de montagem e certificados de 

garantia, em língua portuguesa, para os itens relacionados neste roteiro. 

24.13.3. Quanto à assistência técnica, a Contratada deverá observar o disposto a seguir: 

24.13.3.1. Apresentar declaração fornecida pela fabricante do produto entregue, de que 

prestará a garantia respectiva contra defeitos de fabricação e reposição de peças, mínima 

de 12 (doze) meses, garantindo também a fabricação dos mecanismos e componentes 

pelo mesmo período; 
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24.13.3.2. Declarar expressamente que durante o período de garantia assume e se 

compromete a cumprir diretamente, ou se for o caso, por intermédio da credenciada, as 

obrigações relacionadas a seguir: 

a) Atender as chamadas do usuário para assistência técnica, diretamente ou por 

intermédio de sua credenciada, no prazo máximo de 24 horas, contadas da solicitação 

efetuada pela Contratante; 

b) Prestar a assistência técnica, compreendendo reparos e substituições de peças, às 

suas expensas, obrigando-se a colocar o produto em perfeito estado de uso, no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da solicitação da Contratante; 

b.1) Decorrido o prazo mencionado no item anterior, sem o atendimento devido, fica a 

Contratante autorizada a adjudicar esses serviços à outra empresa e cobrar da 

Contratada os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à 

garantia do produto entregue; 

b.2) Trocar o equipamento entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias se os defeitos 

não forem corrigidos a contento; 

c) Declarar expressamente, o(s) nome(s) e endereço(s) da(s) empresa(s), que 

executará(ão) os serviços de montagem e garantia do produto/equipamentos, sem 

qualquer ônus adicional para a Contratante, indicando os dados a seguir: 

c.1) A razão social, endereço com CEP, número do telefone e do fax, se houver; 

c.2 ) Nome do responsável pela montagem e garantia para contato; 

d) Se a executante dos serviços de montagem e garantia não for à própria Contratada, 

a empresa indicada - credenciada deverá declarar expressamente confirmando que os 

fará, sem qualquer ônus adicional para a Contratante. 

 

25 – DA RESCISÃO: 

25.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele 

previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos: 

25.1.1. Quando ocorrer descumprimento de cláusula do contrato e a Câmara Municipal de São 

Sebastião do Paraíso não optar pela cobrança de multa prevista no item “19.1” do Edital; 
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25.1.2. Revelando o licitante vencedor incapacidade e inidoneidade durante a execução dos 

serviços; 

25.1.3. Deixar de execução dos serviços por mais de 03 (três) dias úteis, sem justificativa; 

25.1.4. Frequentemente houver reclamações por parte do setor executante quanto à qualidade 

do produto; 

25.1.5. No caso de insolvência ou falência da Contratada. 

25.2. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento ao 

licitante, até que se apurem eventuais perdas e danos causados a Câmara Municipal de São Sebastião 

do Paraíso/MG. 

 

26 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 – É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do objeto 

ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 

decisões, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública. 

26.1.1. Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados em 

original ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 

pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio. 

26.1.2. O não cumprimento da diligência no prazo determinado poderá ensejar a inabilitação do 

licitante ou a desclassificação da proposta.  

26.1.3. A adjudicação fica condicionada à conclusão da diligência promovida. 
 

26.2 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Administração 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientemente 

comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado.  

26.2.1 – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório. 

26.3 – Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração Pública não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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26.4 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação ou 

inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 

penais cabíveis. 

26.5 – Da apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

26.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente pleno. 

26.7 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta 

durante a realização da sessão pública de pregão. 

26.8 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.   

26.9 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido. 

26.10 – A Administração poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 

propostas ou para sua abertura. 

26.11- Para atender a seus interesses, a Administração reserva-se o direito de alterar quantitativos, 

sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no 

§ 1º do art. 65, da Lei Federal n.o 8.666/93.  

26.12 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.º 10.520/2002, bem 

como na Lei 8.666/93 e suas modificações.  

26.13 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

26.14 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste 

Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro, na Câmara Municipal de São 

Sebastião do Paraíso, sediada Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Pavimento Superior, Lagoinha, São 
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Sebastião do Paraíso/MG, nos dias úteis no horário de 8 as 11 e das 13 às 17 horas e pelo email: 

licitacao@camarassparaiso.mg.gov.br . 

26.15 – As decisões da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso e do Pregoeiro serão publicadas 

no Diário Oficial de São Sebastião do Paraíso/MG, quando for o caso. 

26.16 – As empresas e/ou seus representantes que adquirirem ou receberem o instrumento 

convocatório via Internet se obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo no Diário 

Oficial de São Sebastião do Paraíso ou a manter-se informado sobre possíveis alterações e avisos 

através do Tel: (35) 3531-4770 ou comparecendo à Praça Inês Marcolini, nº 60, Lagoinha, São Sebastião 

do Paraíso/MG, nos dias úteis no horário das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas.  

26.17 – Este Edital é composto dos seguintes anexos: 

• Anexo I – Termo de Referência 

• Anexo II – Modelo de credenciamento para participação no pregão 

• Anexo III – Modelo de proposta comercial 

• Anexo IV – Modelo de declaração de cumprimento das condições de habilitação 

• Anexo V – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação; 

• Anexo VI – Modelo de declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição da República Federativa do Brasil e inciso v, do art. 27 da Lei Federal 8666/93; 

• Anexo VII – Modelo de Declaração de ME/EPP; 

• Anexo VIII – Minuta de contrato; 

• Anexo IX – Declaração de vistoria; 
 

26.18 – O foro para dirimir questões relativas a este Edital será o de São Sebastião do Paraíso/MG com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

São Sebastião do Paraíso, 15 de abril de 2016. 

 

ABDU FERREIRA  
 PREGOEIRO 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

I – OBJETO 

1.1. O presente termo tem por objeto o fornecimento e instalação de um elevador na Nova Câmara 

Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG. 

II – JUSTIFICATIVA 

2.1. A aquisição de elevador visa à melhoria na acessibilidade e no deslocamento dos funcionários e 

munícipes na nova sede Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, mostrando-se relevante diante 

da necessidade se de confirmar às políticas públicas de inclusão social. 

III – MEMORIAL DESCRITIVO 

3.1. Elevador para transporte de até 3 passageiros (225 kg), à uma velocidade mínima de 21 metros por 

minuto, com percurso de 2 paradas, acionamento eletro-mecânico, fabricação nacional, portas 

automáticas com abertura lateral no mesmo acabamento da cabina, executado totalmente em aço inox 

estrutural, barreira infravermelha para controlar o fechamento das portas, inversor de frequência para 

suavizar o acionamento de todos os componentes, quadro de comando inteligente, alarme, iluminação 

de emergência, interfone, espelho e piso em granito cinza corumbá. Incluso no item: elevador, 

instalação, quadro de comando, quadro de força, fiação que for necessária e demais itens acima 

descritos; 

3.2. A caixa de elevadores possui as seguintes dimensões: 1,51 m  de largura X 1,67 m  de comprimento 

e 8,62 m de altura. 

IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

4.1. Efetuar a entrega do produto de acordo com as especificações e demais condições estipuladas 

neste termo, inclusive realizar a instalação do produto nos respectivos locais indicados pela Câmara de 

São Sebastião do Paraíso/MG. 
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V – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 A aquisição do objeto deste termo deverá estar adequada ao limite orçamentário que a 

CONTRATANTE tem disponível para esse fim. 

VI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

6.1 – Após a aprovação o objeto, a entrega deverá acontecer no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, na AVENIDA DR. JOSÉ DE 

OLIVIERA BRANDÃO FILHO, Nº 445  - JARDIM MEDITERRANEE. 

6. 2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo à data, o nome, o 

cargo, a assinatura do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  

6. 3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 

inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

do Contratante, no prazo máximo de 03 (Três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado.  

6.4 - Ofertar produto(s) de primeira qualidade.  

6.5 - Os produtos adjudicados deverão ser transportados de forma a mantê-los incólumes e em veículo 

apropriado em cumprimento das leis vigentes.  

6.6 - Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o produto em que se verifiquem 

danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição do mesmo, no prazo 

máximo de 07 (sete) dias, contadas da notificação que lhe for entregue oficialmente.  
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6.7 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da aquisição, inclusive 

quanto ao frete e descarregamento do produto.  

6.8 - Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência as obrigações 

assumidas. 

6.9 - Não serão aceitos produtos reciclados ou recondicionados.  

6.10 - Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto que não atenda as especificações contidas no 

Termo de Referência. 

6.11 - A contratada deverá entregar e montar o produto nos setores indicados pela Câmara Municipal 

de São Sebastião do Paraíso de acordo com a ordem de fornecimento, que será expedida pela Câmara. 

6.12 - É de responsabilidade da Contratada o fornecimento e instalação do objeto empenhado, bem 

como encargos, transportes, carga, descarga, montagem, taxas, impostos e outras despesas 

necessárias ao fornecimento e perfeito funcionamento do elevador.  

6.12.1 – Cabe à Contratada responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do equipamento oferecido, 

fornecendo tudo de acordo com as Especificações Técnicas e recomendações dos fabricantes, 

disponibilizando ainda todos os folhetos técnicos, manuais de montagem e certificados de garantia, em 

língua portuguesa, para os itens relacionados neste roteiro. 

6.12.2 – Conter declaração do fabricante indicando o prazo de garantia contra defeito de fabricação do 

produto, por período mínimo de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do objeto. 

6.12.3 - Quanto à assistência técnica, a Contratada deverá observar o disposto a seguir: 

6.12.4 – Apresentar declaração fornecida pela fabricante do produto entregue, de que prestará a 

garantia respectiva contra defeitos de fabricação e reposição de peças, mínima de 12 (doze) meses, 

garantindo também a fabricação dos mecanismos e componentes pelo mesmo período; 

6.12.5 – Declarar expressamente que durante o período de garantia assume e se compromete a 

cumprir diretamente, ou se for o caso, por intermédio da credenciada, as obrigações relacionadas a 

seguir: 

a) Atender as chamadas do usuário para assistência técnica, diretamente ou por intermédio de sua 

credenciada, no prazo máximo de 24 horas, contadas da solicitação efetuada pela Contratante; 
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b) Prestar a assistência técnica, compreendendo reparos e substituições de peças, às suas expensas, 

obrigando-se a colocar o produto em perfeito estado de uso, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas, contadas a partir da solicitação da Contratante; 

b.1) Decorrido o prazo mencionado no item anterior, sem o atendimento devido, fica a Contratante 

autorizada a adjudicar esses serviços à outra empresa e cobrar da Contratada os custos respectivos, 

sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia do produto entregue; 

b.2) Trocar o equipamento entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias se os defeitos não forem 

corrigidos a contento; 

c) Declarar expressamente, o nome e endereço da empresa, que executará os serviços de montagem e 

garantia do produto, sem qualquer ônus adicional para a Contratante, indicando os dados a seguir: 

c.1) A razão social, endereço com CEP, número do telefone e do fax, se houver; 

c.2 ) Nome do responsável pela montagem e garantia para contato; 

d) Se a executante dos serviços de montagem e garantia não for à própria Contratada, a empresa 

indicada - credenciada deverá declarar expressamente confirmando que os fará, sem qualquer ônus 

adicional para a Contratante. 

VII - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 6.1 - O pagamento à Contratada será efetuado em até 10 (trinta) dias, a partir da entrada da Nota 

Fiscal / Fatura, devidamente atestada. A Nota Fiscal / Fatura deverá atender às exigências dos Órgãos 

de Fiscalização, inclusive quanto ao prazo de autorização para sua emissão. 

6.1.1- O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta-corrente da Contratada, 

indicada na Proposta Comercial, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 

6.1.2- Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso gere direito 

ao pleito de atualização financeira. 

6.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.  
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6.3 – Só será pago produtos efetivamente fornecidos, ou seja, concluído e de acordo com a autorização 

de fornecimento respectiva e Nota Fiscal atestada como recebido. 

VIII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte 

Dotação orçamentária: 01.02.01 031.0101.3.001.449051 – Ficha 6 

IX – FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

8.1. A Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso através do Engenheiro contratado pela Câmara 

que será responsável pelo acompanhamento do contrato, encaminhamento das ordens de 

fornecimento, e todas as outras questões relativas ao andamento do contrato. 

X - DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 

9.1. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a aquisição do produto. 

9.2. Efetuar o pagamento à empresa vencedora no prazo estipulado neste projeto. 

9.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens que a contratada entregar (em) fora das especificações do 

projeto. 
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ANEXO II 

 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
São Sebastião do Paraíso/MG, _____de ___________________de 2016. 

 
 
A 
Câmara Municipal do Município de São Sebastião do Paraíso/MG 

Atenção: Comissão de Licitação  

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/16. 

 

 

O abaixo assinado, responsável Legal pela empresa 

_______________________________________________ vem, pela presente, informar a Vossas 

Senhorias que o Sr. __________________________________________________, Carteira de 

identidade nº. ______________________________, CPF nº. ________________________, é pessoa 

designada para representar nossa empresa na Licitação acima referida, na sessão de entrega, 

recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos e proposta financeira, podendo 

examinar e rubricar documentos, formular e ofertar lances verbais, assinar atas, apresentar 

impugnações e recursos, inclusive renúncia expressa a recurso. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

Carimbo da Empresa 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL SUGESTIVA 

Pregão Presencial n º 001/16 

 

À CÂMARA MUNICPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG 

 

Prezados Senhores: 

A presente Proposta Comercial é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no 

edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/16, os quais comprometemo-nos a cumprir integralmente 

referente ao item. 

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura da mesma, e que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e respectivos 

Anexos. 

Esclarecemos que nos preços unitários cotados na Tabela de Preços anexa inclui todos os custos e 

despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao 

cumprimento integral dos que serão fornecidos.  

DADOS DA EMPRESA: 

Nome da Empresa 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço (Completo) 

Telefone / Fax 

Endereço eletrônico (e-mail) 

 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 

Banco :  

Agência:  

Conta corrente:  

Valor GLOBAL: R$ _____________ - Lote ____ (preços unitários na planilha anexa). 

 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, _____de ___________________de 2016. 

 

______________________________________________ 

(assinatura autorizada, devidamente identificada – em papel timbrado da Empresa) 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO ATENDIMENTO CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

                       

 

 

A empresa ____________________________________, CNPJ nº. ______________________, declara 

sob as penas da lei, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação solicitados no edital, 

conforme exigência prevista no inciso VII, do artigo 4º, da Lei n.º 10.520/02. 

 

___________________________, _____ de ___________________ de 2016. 

 

______________________________________________ 

(assinatura autorizada, devidamente identificada – em papel timbrado da Empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser entregue junto com os envelopes de Proposta de preços e 

Documentação de habilitação. (DO LADO DE FORA DOS ENVELOPES) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, _____de ___________________de 2016. 

 

À 

Câmara Municipal do Município de São Sebastião do Paraíso/MG 

Pregão Presencial nº 001/16 

 

OBJETO: FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos 

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

declarar ocorrências posteriores. Por ser verdade, firma a presente. 

 

 

 
_________________________________ 

(Representante legal da licitante) 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, _____ de _____________________ de 2016. 

 

 À Câmara Municipal do Município de São Sebastião do Paraíso/MG, 

 

Pregão Presencial nº 001/16 

 

OBJETO: FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ELEVADOR PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

A Empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, para surtir efeito junto à Câmara Municipal 

de São Sebastião do Paraíso/MG, no procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencial, que 

não incide na proibição contida no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do 

Brasil.  

 

Por ser verdade, firma o presente. 

 

 

__________________________________ 
Nome do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 

 

Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa, _________________________________________ inscrita 

no CNPJ nº. _______________________ cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 

2007, em seu Art. 34, e que essa empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar. 

 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, _____ de _____________________ de 2016. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante Legal) 

 

 

Observação: 

1) Emitir em papel que identifique o licitante. 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG 

Contrato Administrativo que entre si celebram, de um lado, a Câmara Municipal de São Sebastião do 

Paraíso/MG com sede na Praça Inês Ferreira Marcolini, nº 60, Lagoinha, São Sebastião do Paraíso/MG, 

CNPJ/MF nº 20.926.044/0001-54, neste ato representado pelo Presidente, doravante denominado 

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ___________________________________________, com 

sede na _______________________________, nº. _____, bairro ___________________, CNPJ nº. 

______________________, neste ato representada pelo Sr. (a) 

_________________________________, portador da C.I.: ___________________ e CPF nº. 

___________________________, doravante denominada CONTRATADA, decorrente do processo de 

licitação PREGÃO PRESENCIAL n.º 028/16, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/16, em conformidade 

com Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com o ato convocatório e com a 

proposta da empresa vencedora, observadas as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Fornecimento e a instalação de 01 (um) elevador para a nova sede da Câmara Municipal De São 

Sebastião do Paraíso/MG, conforme edital e seus anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. Pelos produtos fornecidos a Câmara Municipal, pagará à CONTRATADA, conforme Proposta 

Comercial apresentada pela CONTRATADA no Processo Licitatório nº 028/16, PREGÃO PRESENCIAL Nº 

001/16 e conforme planilha abaixo. 

2.2. O custo total deste Contrato está estimado em R$ 71.991,50 (setenta e um mil novecentos e 

noventa e um reais e cinqüenta centavos). 

2.3. Os preços referidos acima incluem todos os custos diretos e indiretos necessários à completa e 

perfeita execução dos serviços; 

2.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo. 

2.4.1 – O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta-corrente da licitante 

vencedora, através de ordem bancária em qualquer entidade bancária indicada na proposta de 

preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da 

conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 
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2.4.2 – Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que 

isso gere direito ao pleito de atualização financeira. 

2.4.3. Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas serão liberadas 

antes de executadas as devidas correções e antes que seja apresentada comprovação do 

cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.  

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA 

3.1. Este Contrato vigorará pelo prazo de 5 (cinco) meses, contados a partir de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTE 

4.1 Os preços, objeto da presente licitação, têm por base a última proposta apresentada pela 

CONTRATADA na sessão do Pregão Presencial n° 001/16. 

4.2. Os preços não poderão ser reajustados. 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. Os recursos alocados para a execução deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária 

nº 01.02.01 031.0101.3.001.449051 – Ficha 6 , que constarão da respectiva Nota de Empenho. 

5.2. Para o exercício subsequente, correrão à conta de dotação orçamentária anual própria. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, QUANTIDADE E LOCAIS DE ENTREGA. 

6.1. Após a aprovação o objeto, a entrega deverá acontecer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, na AVENIDA DR. JOSÉ DE OLIVIERA 
BRANDÃO FILHO, Nº 445  - JARDIM MEDITERRANEE. 

6. 2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo à data, o nome, o 
cargo, a assinatura do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.  

6.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
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b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
do Contratante, no prazo máximo de 03 (Três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado.  

6.4. Ofertar produto(s) de primeira qualidade.  

6.5.  Os produtos adjudicados deverão ser transportados de forma a mantê-los incólumes e em veículo 

apropriado em cumprimento das leis vigentes.  

6.6. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se 

verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, 

no prazo máximo de 07 (sete) dias, contadas da notificação que lhe for entregue oficialmente.  

6.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da aquisição, inclusive 

quanto ao frete e descarregamento do(s) produto(s).  

6.8. Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência as obrigações 

assumidas.  

6.9.  Não serão aceitos produtos reciclados ou recondicionados.  

6.10. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, produto(s) que não atenda(m) as especificações 

contidas no Termo de Referência. 

6.11. A contratada deverá fornecer e instalar 01 (um) elevador para a nova sede da Câmara Municipal 

De São Sebastião do Paraíso/MG, de acordo com a ordem de fornecimento, que será expedida pela 

Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG. 

 6.12. A responsabilidade pela montagem do produto é da Contratada, não cabendo ao Contratante 

qualquer ônus por incorreções na montagem;  

6.13. É de responsabilidade da Contratada o fornecimento e prestação de serviço empenhado, bem 

como encargos, transportes, carga, descarga, montagem, taxas, impostos e outras despesas 

necessárias ao fornecimento e perfeito funcionamento do objeto.  

6.13.1. Cabe à Contratada responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do equpamento oferecido, 

fornecendo tudo de acordo com as Especificações Técnicas e recomendações dos fabricantes, 

disponibilizando ainda todos os folhetos técnicos, manuais de montagem e certificados de garantia, em 

língua portuguesa para os itens relacionados neste roteiro. 

6.13.2. Conter declaração do fabricante indicando o prazo de garantia contra defeito de fabricação do 

produto, por período mínimo de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo do objeto. 

6.13.3. Quanto à assistência técnica, a Contratada deverá observar o disposto a seguir: 

6.13.4. Apresentar declaração fornecida pela fabricante do produto entregue, de que prestará a 

garantia respectiva contra defeitos de fabricação e reposição de peças, mínima de 12 (doze) meses, 

garantindo também a fabricação dos mecanismos e componentes pelo mesmo período. 
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6.13.5. Declarar expressamente que durante o período de garantia assume e se compromete a cumprir 

diretamente, ou se for o caso, por intermédio da credenciada, as obrigações relacionadas a seguir: 

a) Atender as chamadas do usuário para assistência técnica, diretamente ou por intermédio de sua 

credenciada, no prazo máximo de 24 horas, contadas da solicitação efetuada pela Contratante; 

b) Prestar a assistência técnica, compreendendo reparos e substituições de peças, às suas expensas, 

obrigando-se a colocar o produto em perfeito estado de uso, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas, contadas a partir da solicitação da Contratante; 

b.1) Decorrido o prazo mencionado no item anterior, sem o atendimento devido, fica a Contratante 

autorizada a adjudicar esses serviços à outra empresa e cobrar da Contratada os custos respectivos, 

sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia do produto entregue; 

b.2) Trocar o equipamento entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias se os defeitos não forem 

corrigidos a contento; 

c) Declarar expressamente, o(s) nome(s) e endereço(s) da(s) empresa(s), que executará(ão) os serviços 

de montagem e garantia do produto/equipamentos, sem qualquer ônus adicional para a Contratante, 

indicando os dados a seguir: 

c.1) A razão social, endereço com CEP, número do telefone e do fax, se houver; 

c.2 ) Nome do responsável pela montagem e garantia para contato; 

d) Se a executante dos serviços de montagem e garantia não for à própria Contratada, a empresa 

indicada - credenciada deverá declarar expressamente confirmando que os fará, sem qualquer ônus 

adicional para a Contratante. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES  

7.1. Constituem Obrigações do CONTRATANTE: 

7.1.1. Conferir fornecimento do objeto do contrato, embora a Contratada seja a única e exclusiva 

responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.  

7.1.2. Efetuar o pagamento à Contratada mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, 

devidamente discriminada e atestada pelo setor próprio, por meio de crédito em conta corrente 

bancária;  

7.1.3. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências previstas neste Termo;  

7.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;  

7.1.5. Proporcionar à Contratada as condições para que possa fornecer o produto dentro das normas 

estabelecidas. 
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7. 2. Constituem Obrigações da CONTRATADA 

7.2.1. São de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, além das previstas em lei e nas normas 

aplicáveis, as obrigações que se seguem.  

7.2.2. Obrigações Gerais: 

7.2.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento e instalação do produto, nos termos da 

legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência, observadas as especificações, normas 

e outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus 

empregados e prepostos, as normas da Contratante;  

7.2.2.2 Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante;  

7.2.2.3. Fornecer e instalar o produto no prazo estabelecido ou quando necessário, informando em 

tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;  

7.2.2.4. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à 

Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;  

7.2.2.5. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas,  

7.2.2.6. Obrigações Operacionais  

7.2.2.7. Fornecer e instalar o produto atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste 

Termo de Referência;  

7.2.2.8.  Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do 

fornecimento do objeto do contrato que não atenda ao especificado ou ainda que apresentam defeito, 

ou prazo de validade vencido ou muito próximo a vencer;  

7.2.2.9.  Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante qualquer anormalidade 

verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização 

necessárias;  

7.2.2.10 Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do 

fornecimento do produto seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados;  

7.2.2.11. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto fornecido;  
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7.2.2.12 Obrigações comerciais, tributárias e outras  

7.2.2.13 Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações previstos na legislação 

decorrentes a venda do produto obrigando-se a saldá-los na época própria; 

7.2.2.14 A inadimplência com referência aos encargos e obrigações estabelecidos não transfere a 

Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o fornecimento, razão pela 

qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 

Contratante;  

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

8.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 
adjudicatária/contratada, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da lei 8.666/93: 

8.1.1. Advertência; 

8.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na execução dos 

serviços; 

8.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, 
conforme disposto no inciso III, art. 87 da Lei 8.666/93; 

8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 

8.1.5. Caso venha conduzir culposamente no curso da prestação dos serviços, infringindo por 
negligência, imprudência ou imperícia, as cláusulas do Edital, ser-lhe-á cominada multa de 3% (três por 
cento) sobre o valor do contrato, hipótese em que se obriga o licitante vencedor a repor a parte 
danificada, sem ônus para a Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG. 

8.1.6. Por se conduzir dolosamente a execução dos serviços, a multa será de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do contrato; 

8.1.7. Caso venha desistir da execução dos serviços, além de outras cominações legais, a multa será de 
50% (cinquenta por cento) sobre o valor do contrato; 

8.1.8. As multas serão automaticamente descontáveis dos créditos que a empresa tenha junto a Câmara 
Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG, devendo ser aplicadas por ato do Presidente da Câmara, 
facultada a defesa do contratado no respectivo processo, no prazo de 02 (dois) dias da abertura de 
vista. 

8.2. Das decisões relacionadas com esta licitação caberão recursos, sob protocolo, conforme o disposto 
no Artigo 109 da Lei 8.666/93. 

8.3. Os recursos serão dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, 
que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para se pronunciar. 

8.4. O recurso e sua decisão serão comunicados aos demais licitantes. 
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8.4.1 – Ficarão impedidos de participar em licitação e contratar com a Câmara Municipal, de acordo 

com o art. 7º da Lei 10.520/02 pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e demais cominações legais, quem: 

8.4.1.1 – Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não aceitar assinar o contrato ou 

retirar a nota de empenho e autorização de fornecimento; 

8.4.1.2 – Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

8.4.1.3 – Retardarem a execução do seu objeto; 

8.4.1.4 – Não mantiverem as propostas; 

8.4.1.5 – Falhar ou fraudar na execução do contratado; 

8.4.1.6 – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

8.5. EXTENSÃO DAS PENALIDADES: 

8.5.1 – Ficarão impedidos de participar em licitação e contratar com a Câmara Municipal, de acordo 

com o art. 7º da Lei 10.520/02 pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 

edital e neste contrato e demais cominações legais, quem: 

8.5.1.1 –  Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato; 

8.5.1.2 – Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

8.5.1.3 – Retardarem a execução do seu objeto; 

8.5.1.4 – Não mantiverem as propostas; 

8.5.1.5 – Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

8.5.1.6 – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 – A fiscalização dos serviços e acompanhamento do fornecimento dos produtos serão exercidos 

pela Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG, observado o disposto no Artigo 67, da Lei nº 

8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 

10.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará sua rescisão, com as consequências nele 

previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos: 
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10.1.1. Quando ocorrer descumprimento de cláusula do contrato e a Câmara Municipal  não optar pela 

cobrança de multa prevista no item “19.1” do Edital; 

10.1.2. Revelando o licitante vencedor incapacidade e inidoneidade durante a execução dos serviços; 

10.1.3. Deixar de execução dos serviços por mais de 03 (três) dias úteis, sem justificativa; 

10.1.4. Frequentemente houver reclamações por parte do setor executante quanto à qualidade do 

produto; 

10.1.5. No caso de insolvência ou falência da Contratada; 

10.2. Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento ao 

licitante, até que se apurem eventuais perdas e danos causados a Câmara Municipal de São Sebastião 

do Paraíso/MG. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1 - Fica eleito o foro da comarca de São Sebastião do Paraíso/MG, como competente para dirimir 

quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente contrato, renunciando as partes contratadas 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e 

valor, na presença das testemunhas abaixo, para os fins de direito. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, ____ de _________________ de 2016. 

 

Contratante 

 

Contratada 

 

Testemunhas: 

 

1).......................................................                        2) ............................................ 

CI:                                                                                    CI: 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Nesta data, compareceu a nova sede da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG, o 

representante técnico da empresa ___________________________________________, CNPJ nº. 

______________________, o Senhor _________________________________________, portador do 

CPF nº. ________________________, para proceder à vistoria no local para execução dos serviços, 

objeto deste edital, efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, 

ficando ciente a partir deste instante, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser 

alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços. 

 

São Sebastião do Paraíso/MG, ____ de _________________ de 2016. 

 

 

 

_________________________________________ 
Assinatura do Representante Técnico da Empresa 

  

 

 

 

 


