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 A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, doravante denominada CÂMARA 
MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o nº 20.926.044/0001-54, com sede na Praça Inês Ferreira Marcolini, 
60 – Pavimento Superior – Bairro Lagoinha, por intermédio de Pregoeiro e equipe de apoio designados 
pela Portaria nº 027/2015, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei 
Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e legislações correlatas, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993, de acordo com as condições e exigências estabelecidas 
neste Edital e em seus anexos. 
 

Obs.: "Senhor licitante favor ler o edital 

com atenção”. 
 

A sessão pública de Pregão Presencial terá início na data, horário e endereço abaixo discriminados: 
 

Data: 19/05/2016 

Horário: 14 horas 

Endereço: Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento Superior Bairro 
Lagoinha 

 
1 - DO OBJETO 

 
1.1 – Aquisição  de  aparelhagem  de  som  e instalação  dos  mesmo  na  nova  sede  da Câmara 
Municipal, conforme termo de referência do edital. (Anexo III) 
 
1.2 - A descrição do lote relativo a esta licitação é aquela constante do Termo de Referência (ANEXO 
III). 

2 - DOS ANEXOS DO EDITAL 

Constituem anexos deste Edital e dele fazem parte integrante: 
 
ANEXO I – Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos. 
ANEXO II – Modelo de declaração de que não emprega menores. 
ANEXO III – Termo de Referência. 
ANEXO IV – Modelo para Apresentação da Proposta Comercial. 
ANEXO V – Termo de Garantia. 
ANEXO VI – Minuta do Contrato. 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Somente poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem às exigências 
enumeradas abaixo, na sua totalidade. 
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3.1.1 - Os interessados deverão atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes deste Edital e de seus Anexos.  
 
3.1.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 
a) Que tenham tido sua falência declarada, que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução 
ou em liquidação; 
b) que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito 
de licitar ou contratar com a Câmara Municipal e demais órgãos da Administração Pública; 
c) em consórcio. 

 
3.2 - A simples participação neste certame implica: 
 
a) aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão; 
b) que o prazo de validade da proposta comercial seja 60 (sessenta) dias, a contar da data estipulada 
para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta; 
c) aceitação das condições estabelecidas no termo de garantia apresentada no ANEXO V. 
 
4 - DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 - Cada licitante far-se-á representar por seu titular, mandatário constituído ou pessoa devidamente 
munida de credencial, sendo que somente estes poderão intervir nas fases do procedimento licitatório, 
respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega 
dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
4.1.1 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, neste último caso juntamente com o estatuto ou contrato social da licitante representada, 
com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar, em nome da licitante, todos os 
demais atos pertinentes ao certame. 
4.1.2 - Em caso de sócio proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, o credenciamento far-se-á 
pela apresentação de cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
4.1.3 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o PREGOEIRO ficará impedido 
de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, 
enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA” e 
“DOCUMENTAÇÃO” relativos ao Pregão Presencial. Nesse caso, a licitante ficará automaticamente 
excluída da etapa de lances verbais, sendo mantido o preço apresentado em sua proposta comercial 
escrita para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 
4.2 - A licitante deverá apresentar ainda, quando do credenciamento, declaração de inexistência de 
fatos impeditivos que possam impossibilitar a sua habilitação neste certame, inclusive na vigência 
contratual, caso venha a ser contratada pela CÂMARA MUNICIPAL, conforme modelo constante do 
ANEXO I deste Edital, sob pena de não ser credenciada. 

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
5.1 - A licitante deverá entregar os envelopes “PROPOSTA” (envelope A) e “DOCUMENTAÇÃO” 

(envelope B), simultaneamente, até as 14 horas do dia 19/05/2016. 
 
5.2 - A abertura dos envelopes “PROPOSTA” será efetuada logo após a entrega dos envelopes e o 
credenciamento dos representantes das licitantes, em reunião pública a se realizar na sala de reuniões 
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da Câmara Municipal, podendo ser alterado o local mediante afixação de aviso na entrada desse 
recinto. 
 
5.2.1 - Após a apresentação dos envelopes não caberá desistência da licitação, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo PREGOEIRO. 
 
5.3 - Na hipótese de não haver expediente no dia fixado no subitem 5.1, os eventos respectivos ficam 
transferidos para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o horário e o local preestabelecidos, desde 
que não haja comunicação do PREGOEIRO em contrário.  
 

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE A 

 
6.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada de forma a atender aos seguintes requisitos: 

a) ser apresentada em conformidade com o modelo constante do ANEXO IV, com indicação da 

denominação social e do número do CNPJ da licitante; 

b) apresentar o preço global de tudo que se refere o ANEXO III;  

c) conter oferta firme e precisa para o lote único, sem alternativa de preço ou quaisquer outras 

condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado; 

d) cotar o preço em moeda corrente; 

e) indicar o prazo de validade da proposta, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 

f) estar assinada; 

g) não conter emendas, rasuras ou entrelinhas. 

 
6.1.1 - O preço ofertado deverá considerar todos os encargos e custos diretos e indiretos incidentes 
sobre o objeto deste Pregão, não sendo aceita vindicação posterior para sua inclusão no preço, salvo se 
houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo. 
 
6.1.2 - O envelope A deverá conter o nome da empresa, a palavra “proposta” e o número deste 
Pregão. 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 - Para julgamento das propostas, o PREGOEIRO levará em consideração o MENOR PREÇO COTADO 
PARA A ÍNTEGRA DO LOTE ÚNICO, desde que atendidas às especificações deste Edital e de seus 
Anexos, sendo desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo. 
 
7.2 - Abertos os envelopes “PROPOSTA” de todos os participantes, serão inicialmente classificadas pelo 
PREGOEIRO as propostas de menor preço para o lote único e as propostas com preços sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento) relativamente às de menor preço. 
 
7.2.1 - Em caso de empate, adotar-se-á o sistema de sorteio para se definir a classificação inicial das 
propostas idênticas. 
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7.3 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no subitem 7.2, o PREGOEIRO 
classificará as três melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
7.4 - Às licitantes classificadas será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de preços distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada de maior 
preço. 
 
7.5 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, sendo ainda 
desclassificada a proposta que consignar preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.  
 
7.6 - Não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às penalidades 
constantes do subitem 15.1. 
 
7.7 - Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de 
menor preço, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
 
7.8 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será verificado o atendimento das condições de 
habilitação da licitante que a tiver formulado. 
 
7.9 - Se a oferta não for aceitável, o PREGOEIRO examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta em conformidade com o Edital. 
 
7.10 - Nas situações previstas nos subitens 7.7 e 7.9, poderá o PREGOEIRO, ainda, negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
7.11 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, será assinada pelo PREGOEIRO, pela equipe de apoio e pelos representantes das 
licitantes. 
 

8 - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE B 

8.1 - As licitantes deverão apresentar os seguintes documentos para habilitação no envelope B, o qual 
deverá conter o nome da empresa, o termo “documentos de habilitação” e o número deste Pregão: 
 
8.1.1 - DOCUMENTO RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) prova de constituição social, que consiste em um dos seguintes documentos: 
 
a.1) no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial; 
  
a.2) no caso de sociedade comercial, o respectivo contrato social ou documento equivalente registrado 
pela Junta Comercial; 
 
a.3) no caso de sociedade por ações, o documento referido em “a.2” acompanhado de documento de 
eleição dos administradores da empresa; 
 
a.4) no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, 
acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
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8.1.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido neste subitem deverá explicitar o objeto social, 
que deverá ser compatível com o objeto desta licitação, a sede da licitante e os responsáveis por sua 
administração que tenham poderes para assinar os documentos pela licitante. 
 
8.1.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL: 
 
a- Comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ; 
 
b- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida 
pela Secretaria da Receita Federal, atestando a quitação de Tributos e Contribuições Federais bem 
como a regularidade quanto à Dívida Ativa da União; 
 
c- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da 
licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente; 
 
d- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da 
licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente; 
 
e- Comprovante de regularidade para com a Seguridade Social; 
 
f- _ Comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
 
g- 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.  
 
8.1.2.1 - A licitante isenta de inscrição junto a qualquer Fazenda Pública deverá comprovar esta 
condição por meio de documento oficial, permanecendo obrigada a apresentar toda a documentação 
comprobatória da regularidade fiscal. 

 
 

8.1.3 - DOCUMENTO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
 
a) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo constante do ANEXO II deste Edital. 
 
8.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 
 
8.2.1 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados 
neste Edital, deverão ser apresentados sob uma das seguintes formas: 
 
a) originais; 
 
b) cópias autenticadas em cartório; 
 
c) cópias simples, desde que sejam apresentados os originais para autenticação pelo PREGOEIRO; 
 
d) publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores; 
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e) certidões emitidas através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de 
autenticidade mediante consulta ao site respectivo ou ao órgão emissor. 
 
8.2.2 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e em seus Anexos. 
 
8.2.3 - A documentação deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo 
permitida a mesclagem de documentos. 
 
8.2.4 - Serão declaradas INABILITADAS as licitantes que não cumprirem as exigências estabelecidas 
neste Pregão Presencial para habilitação. 
 
8.2.5 - Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante. 
 
8.2.6 - Caso o documento não especifique o prazo de validade, considerar-se-á como tal o prazo de 60 
(sessenta) dias após a data de sua expedição. 

 
9 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
9.1 - Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial. 

 
9.2 - Caberá ao PREGOEIRO decidir sobre a petição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
9.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 

10 - DOS RECURSOS 

 
10.1 - Os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da síntese das razões, 
podendo as interessadas juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes já 
intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, contados a partir do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo PREGOEIRO à vencedora. 
 
10.3 - O recurso contra a decisão do PREGOEIRO não terá efeito suspensivo. 
 
10.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.5 - Não serão conhecidos recursos enviados por fax, e-mail ou após o decurso do prazo legal. 
 
10.6 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na junto a Comissão 
Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL, na Praça Inês Ferreira Marcolini, 60 – Pavimento 
Superior, Bairro Lagoinha,  nos dias úteis, no horário de 8 as 11 horas e das 13 as 17 horas. 



CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSÃÃOO  SSEEBBAASSTTIIÃÃOO  DDOO  PPAARRAAÍÍSSOO  
XáàtwÉ wx `|Çtá ZxÜt|á 

 

PPRREEGGOOEEIIRROO  EE  EEQQUUIIPPEE  DDEE  AAPPOOIIOO  
PPRROOCCEESSSSOO  AADDMM II NNII SSTTRRAATTII VVOO  002299//1166  

PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCII AALL   000022//1166  
  

 
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 

 
11 - DO AUMENTO E SUPRESSÃO DE QUANTIDADE 
 
11.1 - No interesse da CÂMARA MUNICIPAL, o objeto licitado poderá ser suprimido ou aumentado até 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, facultada a supressão além desse 
limite por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

 
12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de ficha orçamentária própria da CÂMARA 
MUNICIPAL, sob o número Ficha 21 – Equipamentos e material permanente e Ficha 16 - Serviços de 

Terceiro. 

 
13 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
A entrega dos produtos adquiridos deverá ser no prazo de 10 dias após emissão de requisição dos 
mesmos. 
 
A Vencedora da licitação assinará um termo de garantia de um ano assumindo qualquer defeito técnico 
de fabricação conforme ANEXO V. 
 
14 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

14.1 - O pagamento poderá ser 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. 
 
14.2 - 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. 
 
14.3 - 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. 
 
14.4 - 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.  
 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 - Homologada a licitação, a CÂMARA MUNICIPAL emitirá ao licitante vencedor requisição dos 
materiais, se no prazo de 10 dias após a emissão da requisição, a entrega dos produtos adquiridos não 
for realizada será aplicada as penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, da cobrança de 
multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor global da contratação. 
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15.2 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no termo de 
garantia, poderá a CÂMARA MUNICIPAL aplicar à Contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização civil 
e penal cabíveis. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1 - É facultada ao PREGOEIRO, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
16.2 - Fica assegurado à CÂMARA MUNICIPAL o direito de, no interesse da Administração, anular ou 
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes e 
sendo devidamente justificada na forma da legislação vigente. 
 
16.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
CÂMARA MUNICIPAL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
16.4 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em 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 na CÂMARA 
MUNICIPAL. 
 
16.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta durante a realização da sessão pública de Pregão Presencial. 
 
16.7 - As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 
contratação. 
 
16.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto 
licitado. 
 
16.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002, 
do Decreto Federal nº 3.555/2000 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
16.10 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de São Sebastião do Paraíso. 

 
 São Sebastião do Paraíso, 06 de maio de 2016. 
 
 

_______________________________________ 
ABDU FERREIRA 

PREGOEIRO  
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 

 
 

A empresa __________________________________, CNPJ nº 
_____________________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório relativo ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/16 da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

São Sebastião do Paraíso, _____ de ______________de 2016. 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Nome e assinatura de representante da licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS.: Identificar o signatário. 
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ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
 

DECLARAÇÃO 
(modelo conforme Decreto Federal nº 4.358, de 5 de setembro de 2002) 

 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/16. 
 
 

A empresa _________________________________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(ª) 
__________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_____________________ e do CPF nº _________________, declara, para fins do disposto no inciso V 
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: 

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____). 
 

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo) 

 
 
 

São Sebastião do Paraíso, _______ de ______________ de 2016. 
 
 
 
___________________________________________ 
Nome e assinatura de representante legal da licitante 
 

 
 
OBS.: Identificar o signatário. 
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As dúvidas relativas à especificação do objeto deste ato convocatório poderão ser tiradas 
pessoalmente na Câmara Municipal, pelo telefone (35) 3531-4770, no horário de 8 às 11 horas e 13 às 
17 horas ou pelo email licitacao@camarassparaiso.mg.gov.br, em dias úteis juntamente com a 
Comissão de Licitação. 
 
  

ANEXO III 
TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Qts. Descrição do Material 

4 CAIXA SOM COLUNA 325W/8OHMS 100cm altura full range 16x2 dispersão sonora 
150*Hx20*V nominal 

1 SUB GRAVE ATIVO 600W RMS Classe D Resp. Freq 35/100Hz 90*H/90*V 4* Ordem 

15 MICROFONES GOOSNEK PHANTOM POWER Led Indicador Imp 600 Ohms comp. 57.2cm 
conector XLR 

15 CONECTORES XLR M NC 3MXX 3 Polos original 

15 CONECTORES XLR F NC3FDL1 3 Polos Original 

4 SUPORTE DE CAIXAS DE COLUNA 1.100Kg 

300 MTS CABO DE MICROFONE bAl STEREO ESPIRALADO EMBORRACHADO 

300 MTS FIO CABO 1X2,5MM PURO COBRE 

2 AMPLIFICADORES 2500W 4 OHMS STEREO INDICADOR LED XLR E SPEKON 

3 MICROFONES DE LAPELA S/FIO FREQUENCIA UHF ALTA SENSIBILIDADE BAIXO RUIDO RAIO 
TRANSMISSAO DE 60MTS 

Serviço 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SENDO; TODOS OS MICROFONES, CABOS, FIOS , FIXAÇÃO DAS CAIXAS E 
SUPORTE TECNICO 
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RAZÃO SOCIAL:_____________________________________ 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: APÓS A ENTREGA DO MATERIAL ADQUIRIDO E APÓS SER CONFERIDO E TESTADO 
PELO ADMINISTRADOR DE REDE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
GARANTIA DE 1 ANO  
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
(local) e (data) 
 
 

________________________________ 
CARIMBO E ASSINATURA 

ANEXO IV 
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

Pregão Presencial 002/16 

Objeto:  Aquisição  de  aparelhagem  de  som  e instalação  dos  mesmo  na  nova  sede  da Câmara 

Municipal, conforme termo de referência do edital. (Anexo III) 

Denominação social da licitante:__________________________________________________________ 

CNPJ: ________________________________________________________________________________ 

Apresenta esta licitante proposta comercial para o lote único abaixo, cuja especificação completa 

encontra-se detalhada no ANEXO III do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/16: 

Qts. Descrição do Material Valor Unitário Valor Total 

4 
CAIXA SOM COLUNA 325W/8OHMS 100cm altura full range 16x2 
dispersão sonora 150*Hx20*V nominal   

1 
SUB GRAVE ATIVO 600W RMS Classe D Resp. Freq 35/100Hz 
90*H/90*V 4* Ordem   

15 
MICROFONES GOOSNEK PHANTOM POWER Led Indicador Imp 600 
Ohms comp. 57.2cm conector XLR   

15 CONECTORES XLR M NC 3MXX 3 Polos original   

15 CONECTORES XLR F NC3FDL1 3 Polos Original   

4 SUPORTE DE CAIXAS DE COLUNA 1.100Kg   

300 
MTS CABO DE MICROFONE bAl STEREO ESPIRALADO 
EMBORRACHADO   

300 MTS FIO CABO 1X2,5MM PURO COBRE   

2 
AMPLIFICADORES 2500W 4 OHMS STEREO INDICADOR LED XLR E 
SPEKON   

3 
MICROFONES DE LAPELA S/FIO FREQUENCIA UHF ALTA 
SENSIBILIDADE BAIXO RUIDO RAIO TRANSMISSAO DE 60MTS   

Serviço Valor do Serviço 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SENDO; TODOS OS MICROFONES, CABOS, FIOS , 
FIXAÇÃO DAS CAIXAS E SUPORTE TECNICO  

Valor Total da Proposta 
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ANEXO V 
TERMO DE GARANTIA 

 
 

Cliente: Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso – MG 
CNPJ: 20.926.044/0001-54 
 
Objeto Conforme Anexo I – Termo de Referência do Pregão 002/16 
 
 
1 – (empresa), inscrita no CNPJ nº (informar), assegura ao cliente acima identificado uma garantia de 1 
(um) ano, sobre o objeto acima descrito, contada a partir da data de emissão deste certificado. 
 
 
2 – Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos 
equipamentos descritos nas condições normais de uso – de acordo com as instruções dos manuais de 
operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pelos fabricantes. 
 
 
3 – Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por 
pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, 
variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, 
decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário. 
 
 
 
São Sebastião do Paraíso, ____ de __________________ de 2016. 

 
 
 

(carimbo) 
(assinatura) 
(empresa) 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2016/Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG 

 
Contrato Administrativo Nº XXX/2016 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 002/16, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/16, 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. Aquisição  de  aparelhagem  de  som  e instalação  dos  mesmo  na  nova  sede  da Câmara 
Municipal, conforme termo de referência do edital. (Anexo III). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1. Pelos produtos fornecidos a Câmara Municipal, pagará à CONTRATADA, a quantia estimada de R$ 
pelo período de 2 (dois) meses, conforme Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no 
Processo Licitatório nº 029/16, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/16 e conforme planilha abaixo. 
 
2.2. O custo total deste Contrato está estimado em R$ . 
 
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. 

 

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. 

 



CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSÃÃOO  SSEEBBAASSTTIIÃÃOO  DDOO  PPAARRAAÍÍSSOO  
XáàtwÉ wx `|Çtá ZxÜt|á 

 

PPRREEGGOOEEIIRROO  EE  EEQQUUIIPPEE  DDEE  AAPPOOIIOO  
PPRROOCCEESSSSOO  AADDMM II NNII SSTTRRAATTII VVOO  002299//1166  

PPRREEGGÃÃOO  PPRREESSEENNCCII AALL   000022//1166  
  

 
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 

15
 

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 2 (dois) 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° 002/16. 
 
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 
01.02.01 031 0101 4.005.339039 – Ficha 16 - Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica e 0102 
0103101014.005 449052 - Ficha 021 (Material Permanente), 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 10 (dez) dias úteis, 
contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, na AVENIDA VIVALDO GONÇALVES DO 
NASCIMENTO - Nº 400 - JARDIM MEDITERRANEE, São Sebastião do Paraíso/Minas Gerais. 

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.  
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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 realizar a instalação da aparelhagem  de  som  para a nova sede  
da Câmara Municipal, 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 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. 
 
6.13.2. 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. 
 
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; 
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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 móvel/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. 
 
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: 
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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;  
 
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: 
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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. 
 

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; 
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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 conseqüências nele 
previstas, sendo aplicadas nos seguintes casos: 
 
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. Freqüentemente houver reclamações por parte do setor executante quanto à qualidade do 
produto; 
 
10.1.5. No caso de insolvência ou falência da Contratada; 
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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: 
 


