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Processo Licitatório 19/2018 

Pregão Presencial 17/2018 

Data limite para entrega dos 

envelopes – Proposta 

Comercial e Documentação -. 

14 de junho de 2018 às 9:00 horas na Secretaria da 

Câmara Municipal de Sete Lagoas, situada na Avenida 

Getúlio Vargas nº 111, 3º andar, região central do 

município. 

Sessão Pública 

14 de junho de 2018 às 9 horas e 15 minutos na 

Secretaria da Câmara Municipal de Sete Lagoas, situada 

na Avenida Getúlio Vargas nº 111, 3º andar, região 

central do município. 

Objeto do certame 

Aquisição de equipamentos para TV Câmara, sonorização 

do Plenário e Plenarinho e adaptação e transferência da TV 

Câmara para a nova sede. 

Edital 

O edital está disponível na sede da Câmara Municipal de 

Sete Lagoas, no horário de 8h:00min às 12h:00min e de 

13h:00min às 17h:00min, de segunda a sexta-feira, 

podendo ser retirado no site oficial – 

www.camarasete.mg.gov.br - ou solicitado através do e-

mail jaqueline.secretaria@camarasete.mg.gov.br . 

Contatos e informações: 
Jaqueline Helena Alves, Pregoeira - Telefone (31) 3779-

6327 ou na Câmara Municipal. 

Publicidade dos Atos 

Administrativos 

A publicidade oficial dos atos administrativos é feita 

através do Diário Oficial Eletrônico do Legislativo de Sete 

Lagoas, valendo para todos os efeitos legais nos termos 

do artigo 6º, inciso XIII da Lei Nacional nº 8.666, de 

1993, acessado no site oficial da Câmara Municipal – 

www.camarasete.mg.gov.br -. 

 

PREÂMBULO 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, pessoa jurídica portadora do CNPJ 

19.781.236/0001-30, com sede e administração na Avenida Getúlio Vargas nº 111, região central 

do município de Sete Lagoas/MG, doravante denominada simplesmente CÂMARA, através do 

Setor de Licitações e Contratos, torna público aos interessados que fará realizar Licitação Pública, 

instaurada na modalidade de Pregão Presencial para aquisição do objeto descrito na Seção I 

deste edital. 

 

A pregoeira designada e sua equipe de apoio receberão os envelopes contendo a proposta 

comercial e os documentos necessários à habilitação, em sessão pública a ser instaurada na data, 

horário e endereço supracitados, na Secretaria Geral desta Casa. Na hipótese de não haver 

expediente no dia de realização do Pregão, a sessão pública será realizada no primeiro dia útil 

subsequente, mantendo-se inalterado o horário de protocolo dos envelopes. 

 

A presente licitação será regida prioritariamente pela Lei n.º 10.5201, de 2002 e subsidiariamente 

pela Lei Nacional n.º 8.6662, de 1993, pela Lei Complementar n.º 1233, de 2006, alterada pela 

Lei Complementar nº 147, de 2014, pela Lei Nacional nº 12.846, de 20134, bem como pelas 

demais legislações inerentes a esta contratação e pelas normas deste edital. 

 

Este processo licitatório destina-se a garantir a observância do Princípio constitucional da 

Isonomia e a selecionar a Proposta Comercial mais vantajosa para o Poder Legislativo, julgada 

em estrita conformidade com os Princípios Básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da 

                                                 
1 Institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 37, XXI da Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências. 
2 Regulamenta o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
3 Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (...). 
4 Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira, e dá outras providências. 

http://www.camarasete.mg.gov.br/
mailto:jaqueline.secretaria@camarasete.mg.gov.br
http://www.camarasete.mg.gov.br/
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Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, da Vinculação a este 

edital, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são correlatos. Este edital é lei entre as partes, 

obrigando tanto o Poder Legislativo quanto as licitantes proponentes a observarem as normas 

nele estabelecidas, nada podendo ser criado ou feito sem que esteja aqui previsto. 

 

SEÇÃO I 

DO OBJETO 

 

1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos para a TV Câmara, 

sonorização do Plenário e Plenarinho, adaptação e transferência da TV Câmara para a 

nova sede, conforme especificação detalhada no Termo de Referência - Anexo I – que é parte 

integrante e inseparável deste edital, estando a ele subordinado todas as licitantes proponentes. 

 

SEÇÃO II 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

1. Poderão participar desta licitação pública todas as pessoas jurídicas que atendam, na íntegra, 

as exigências deste edital e que tenham objetivo social condizente com o objeto licitado, com 

exceção do LOTE 02 cuja participação é restrita à Microempresa – ME -, Empresa de 

Pequeno Porte – EPP – ou equiparadas, nos termos do art. 48, inciso I da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

 

2. Não poderão participar deste processo a licitante proponente que tenha sido declarada 

inidônea por quaisquer órgãos da Administração Pública, Direta ou Indireta, suas Autarquias e 

Fundações enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade ou que esteja 

cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar com o Poder Legislativo Municipal, desde 

que decorrido o prazo da sanção aplicada pela autoridade competente. 

 

3. Enquadramento na Lei Complementar nº 123, de 2006: As microempresas e empresas 

de pequeno porte que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Complementar nº 147, de 2014, deverão 

comprovar esta condição através de declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos 

legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida lei – Anexo IV -. 

 

 

Orientação 

A declaração comprovando que a licitante enquadra na categoria das ME´s e 

EPP´s deverá ser apresenta junto com a documentação para credenciamento, 
fora dos envelopes contendo a proposta comercial e a documentação de 
habilitação.. 

 

3.1. Na hipótese da declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte estiver 

dentro do envelope contendo a proposta de preço ou do envelope contendo a documentação 

para fins de habilitação, a pregoeira devolverá o respectivo envelope para o representante 

da licitante, na presença de todos, devidamente lacrado, para que ele retire referido 

documento e ato contínuo faça novo lacramento. 

 

3.2. Considerando que a declaração de enquadramento na categoria de micro empresa ou 

empresa de pequeno porte não é exigida para fins de habilitação, não estando arrolada nos 

artigos 28 a 31 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993 e no artigo 4º, inciso XIII da Lei Nacional 

nº 10.520, de 2002, sendo exigida apenas para fins de gozar do benefício diferenciado e 

favorecido à estas empresas, na eventual falta de apresentação, inclusive por lapso do 

licitante, poderá ser suprida pela singela providência da pregoeira que terá à mão um 

modelo padronizado desta declaração, que será assinada pelo representante da licitante 

proponente devidamente credenciado e com poderes para declarar. 

 

4. Para microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao artigo 43, § 1º da Lei 

Complementar 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 2014, caso haja alguma 
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restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados a partir do momento que for declarada vencedora do certame, 

prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias úteis, a critério da Câmara Municipal, para regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de certidões negativas ou 

positivas com efeito de negativa. 

 

4.1. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 4, implicará na 

decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 

 

5. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 

microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 2006, licitantes 

que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo 3º da referida lei. 

 

SEÇÃO III 

RETIRADA DO EDITAL 

 

1. O edital está à disposição dos interessados na sede do Poder Legislativo, endereço retro, no 

horário de 8h:00min às 12h:00min e de 13h:00min às 17h:00min, de segunda a sexta-feira e 

disponibilizado no site oficial www.camarasete.mg.gov.br, de onde poderá ser extraído ou 

solicitá-lo através do correio eletrônico jaqueline.secretaria@camarasete.mg.gov.br  

 

2. O interessado que retirar/obter o edital se compromete a acompanhar o Diário Oficial 

Eletrônico do Legislativo, disponibilizado no site oficial deste Poder – www.camarasete.mg.gov.br 

-, onde serão publicados todos os atos administrativos praticados neste certame pela pregoeira. 

 

SEÇÃO IV 

ESCLARECIMENTO OU IMPUGNAÇÃO AO EDTIAL 

 

1. Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos a respeito das cláusulas do 

presente edital de licitação, através do e-mail jaqueline.secretaria@camarasete.mg.gov.br em até 

02 (dois) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital para entrega dos envelopes 

contendo a proposta comercial e documentos de habilitação ou mediante protocolo na sede deste 

Poder. 

 

2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser endereçados e 

enviados para a pregoeira, que serão respondidos e disponibilizados para todos os interessados, 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do seu recebimento, através de publicação no 

Diário Oficial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas - www.camasete.mg.gov.br  
 

 

Orientação 

É de suma importância que a licitante proponente, havendo dúvidas sobre as 
cláusulas deste edital, faça o questionamento por escrito, evitando, com isso, 
alegação de que não tinha conhecimento sobre determinada exigência, 

lembrando que entre a Administração Pública e o particular não existe 
comunicação verbal. 

 

3. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente edital, até 02 

(dois) dias úteis antes da data fixada para entrega dos envelopes contendo a proposta comercial 

e os documentos de habilitação, devendo a Câmara Municipal, por intermédio do Presidente desta 

Casa, julgar e responder a impugnação em até 24 horas. 

 

4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Câmara a licitante proponente 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à entrega dos envelopes contendo a 

proposta comercial e os documentos de habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o 

viciaria, hipótese que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

5. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, uma vez que referida peça não 

tem efeito suspensivo. 

http://www.camarasete.mg.gov.br/
mailto:jaqueline.secretaria@camarasete.mg.gov.br
http://www.camarasete.mg.gov.br/
mailto:jaqueline.secretaria@camarasete.mg.gov.br
http://www.camasete.mg.gov.br/
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6. A impugnação poderá ser protocolada na Secretaria Geral desta Casa ou encaminhada através 

do e-mail jaqueline.secretaria@camarasete.mg.gov.br, devendo está acompanhada do 

documento que concede poder ao signatário da peça impugnatória, sob pena de não 

conhecimento, devendo o original ser encaminhado para o endereço constante no preâmbulo, no 

prazo de até 03 (três) dias, não sendo conhecida a impugnação apresentada intempestivamente. 

 

7. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após apresentação dos envelopes não 

serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos, sob pena de estar-

se-á ferindo o princípio de vinculação ao instrumento convocatório. 

 

SEÇÃO V 

CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE 

 

1. A licitante proponente deverá se apresentar para credenciamento junto à pregoeira por um 

único representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato de 

entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 

equivalente apropriado, observando o que segue adiante. 

 

1.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração, 

instrumento particular de procuração ou carta de credenciamento, ambos com firma 

reconhecida, onde constam os poderes para o representante formular ofertas e lances de 

preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame - Anexo III. 

 

1.1.1. Quando a comprovação do credenciado for feita através de instrumento 

particular de procuração ou por carta de credenciamento, estes documentos deverão 

está acompanhado do contrato social, em original ou autenticado, sob pena de não ser 

efetivado o credenciamento. 

 

1.1.2. Na eventual falta de reconhecimento de firma no instrumento particular de 

procuração ou na carta de credenciamento, inclusive por lapso do licitante, a pregoeira 

concederá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para sanar a irregularidade, sob pena 

de precluir no direito à adjudicação do objeto licitado, se for o caso, sem prejuízo das 

penalidades constantes neste edital e na lei regente. 

 

1.2. Quando se tratar de titular, diretor ou sócio gerente da empresa será exigido 

apresentação de documento devidamente autenticado, comprobatório de sua capacidade 

para representá-la. Essa comprovação deverá ser feita mediante a apresentação do 

Contrato Social, original ou cópia autenticada ou por instrumento público de procuração ou 

documento equivalente – Certidão Simplificada da Junta Comercial. 

 

1.3. A não apresentação de quaisquer dos documentos necessários ao credenciamento 

impedirá o representante de manifestar em nome da licitante durante a abertura e o 

processamento da licitação, inclusive ofertar lances, não a impedindo de participação no 

certame. 
 

1.4. A licitante proponente, NO ATO DO CREDENCIAMENTO, deverá apresentar o 

instrumento de credenciamento (procuração, carta de preposição ou contrato 

social) e a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, nos termos do artigo 4°, inciso VII da Lei n° 10.520, de 2002, 

conforme Anexo II. 
 

 

Legislação 
Artigo 4º. (...) VII – aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, 
apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do 
objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e `a 
verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório. 

 

mailto:jaqueline.secretaria@camarasete.mg.gov.br
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1.4.1. Na hipótese do documento de credenciamento e/ou a declaração referida no 

subitem 1.4 estiver dentro do envelope contendo a proposta de preço ou o envelope 

contendo a documentação de habilitação, a pregoeira devolverá o respectivo envelope 

para o representante da licitante, na presença de todos, devidamente lacrado, para 

que ele retire referido documento e ato contínuo faça novo lacramento5. 

 

1.4.2. A ausência da declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação no 

interior dos referidos envelopes poderá ser sanada ser suprida pela singela providência 

da pregoeira que terá à mão um modelo padronizado desta declaração, que será 

assinada pelo representante da licitante proponente devidamente credenciado e com 

poderes para declarar. 

 

2. Buscando selecionar a proposta mais vantajosa, princípio fundamental da licitação pública, a 

pregoeira, nesta fase do certame, poderá utilizar de todas as prerrogativas legais para evitar o 

afastamento de potenciais licitantes proponentes, evitando rigor excessivo neste ato. 

 

3. Será admitida a participação neste certame a licitante proponente que promover a entrega dos 

seus envelopes – proposta comercial e documentação – até o encerramento da fase de 

credenciamento. 

 

SEÇÃO VI 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES – PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

 

O representante legal credenciado ou titular da empresa licitante deverá entregar à pregoeira, no 

local, dia e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, 02 (dois) envelopes, devidamente 

lacrados e rubricados, contendo na parte frontal, respectivamente, os seguintes dizeres: 

 

(Identificação da empresa licitante – Razão Social) 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 

Objeto: Aquisição de equipamentos para a TV Câmara e Sonorização do Plenário 

Processo Licitatório: 19/2018 

Pregão Presencial: 17/2018 

 

(Identificação da empresa licitante – Razão Social) 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 

Objeto: Aquisição de equipamentos para a TV Câmara e Sonorização do Plenário 

Processo Licitatório: 19/2018 

Pregão Presencial: 17/2018 

 

SEÇÃO VII 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E JULGAMENTO 

 

1. A apresentação da proposta comercial no presente certame licitatório será considerada como 

evidência de que a licitante proponente examinou completamente o edital e todos os seus 

anexos, que os comparou entre si, que obteve da Câmara Municipal todas as informações 

satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, permitindo preparar a proposta comercial de 

maneira completa. 

 

                                                 
5 “5. Situações Especiais; 

No ato de credenciamento podem ocorrer as seguintes situações: 
(...) 
h) os documentos que comprovam a regularidade da outorga do credenciamento estão no envelope de habilitação. A comprovação da habilitação 

jurídica do outorgante é por vezes juntada por este no envelope de habilitação, o qual, como se sabe, não pode ser violado pela pregoeira e pela equipe 
de apoio antes do momento indicado na lei. Em tais casos, é possível à equipe de apoio contornar a questão, devolvendo o envelope de habilitação 
lacrado ao licitante para que ele retire os respectivos documentos, procedendo a novo lacramento. Essa é uma particularidade que temos recomendado 
para constar do edital, a fim de evitar protestos dos demais licitantes. (...)” Original sem grifo. ( JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, Conselheiro do TC 
do Distrito Federal - BLC – Boletim de Licitações e Contratos – Agosto 2003 – pág. 526) 
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2. Este envelope deverá ser apresentado da seguinte forma: Envelope 1 - “PROPOSTA 

COMERCIAL”, em uma única via, obedecendo as seguintes exigências: 

 

2.1. Carta de Apresentação da Proposta redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da 

licitante, como também rubricadas todas as suas folhas – Anexo V -, devendo conter: 

 

2.1.1. Valor unitário e total do(s) item(s) proposto para o objeto licitado, em moeda 

corrente do país, numericamente e pôr extenso, até dois decimais. 

 

2.1.2. Prazo de validade da proposta comercial que não poderá ser inferior a 60 dias, 

contados a partir da entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os 

documentos de habilitação. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem 

convocação para contratação, fica a licitante proponente liberada dos compromissos 

assumidos. 

 

2.1.2.1. A Câmara poderá solicitar prorrogação do prazo de validade da 

proposta. Tanto a solicitação quanto a respectiva resposta deverão ser realizadas 

por escrito, não sendo admitida, entretanto, nenhuma outra alteração na 

proposta comercial, por ocasião da concordância de prorrogação de prazo. 

 

2.1.3 - Prazo de execução e pagamento de acordo com o estipulado neste edital. 

 

2.1.4 - Computar encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas 

incidentes sobre o objeto licitado, notadamente frete. Quaisquer tributos, custos e 

despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 

acréscimos, a esse título. 

 

2.1.5 - Número deste Pregão e conter a razão social da licitante proponente, o CNPJ, 

número de telefone, e-mail, endereço, o banco, a agência e respectivos códigos e o 

número da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento. 

 

2.2 – A proposta comercial deverá conter, para cada equipamento ofertado, a marca e o 

modelo e obrigatoriamente deverá estar acompanhada do manual ou catálogos do 

fabricante que comprovem todas as funcionalidades e características técnicas dos 

equipamentos solicitados. 

 

2.2.1. A apresentação dos manuais/catálogos é facultativa para os itens que compõem 

o LOTE 02. 

 

3. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será da exclusiva e 

total responsabilidade da licitante proponente, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração, seja para mais ou para menos. 

 

4. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições 

estabelecidas neste processo, sujeitando-se a licitante às sanções previstas no artigo 87 da Lei 

Nacional nº 8.666, de 1993. 

 

SEÇÃO VIII 

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

1. Serão adotados os seguintes critérios de aceitabilidade da proposta comercial, no momento do 

julgamento respectivo: 

 

1.1. Conformidade das especificações constantes na proposta com a prevista neste edital. 

 



 Câmara Municipal de Sete Lagoas  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Av. Getúlio Vargas, 111 – Centro – Sete Lagoas / MG - CEP: 35700-046 

Fone: 31 3779-6300 | www.setelagoas.mg.leg.br 

 

Página 7 de 42 

Pregão Presencial 17/2018 

1.2. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR 

PREÇO GLOBAL para o LOTE 01 e MENOR PREÇO POR ITEM para o LOTE 02. 

 

1.3. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente 

inexequíveis ou acima do praticado no mercado. 

 

 

Vedação 
Não se considerará qualquer oferta de vantagem incidente sobre as demais 
propostas comerciais apresentadas. 

 

 

Vedação 
Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, 

para os quais ela renuncie à parcela ou a totalidade da remuneração. 

 

2. A pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal deste 

Poder Legislativo ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 

decisão de aceitabilidade da proposta. 

 

SEÇÃO IX 

ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

1. Após a fase de credenciamento a pregoeira procederá à abertura dos envelopes de Propostas 

Comerciais, para verificação do atendimento das condições de aceitabilidade previstas na Seção 

VIII deste edital. 

 

2. Em seguida classificará a proposta comercial da licitante proponente de menor preço e aquelas 

que tenham apresentado propostas comerciais em valores sucessivos e superiores em até 10% 

(dez por cento) relativamente à de menor preço. 

 

3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, a pregoeira 

classificará as melhores propostas subsequentes até o máximo de três, para que as licitantes 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

3.1. Havendo empate entre duas ou mais licitantes proponentes para preenchimento da 

terceira licitante a participar da fase de lance, a escolha será feita mediante sorteio. 

 

3.2. Havendo empate entre duas ou mais licitantes proponentes que participarão da fase de 

lance, o desempate se fará através de sorteio para que se determine a ordem dos lances 

verbais. 

 

4. Individualmente convidadas pela pregoeira, as licitantes classificadas na forma sequencial, a 

partir da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de classificação, 

apresentarão lances verbais. 

 

5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pela pregoeira, implicará na 

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

pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

6. Caso não se realize lance verbal será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 

menor preço e o valor estimado para a contratação que reflete na prévia pesquisa de mercado. 

 

7. Findos os lances verbais, a pregoeira verificará a compatibilidade do preço ofertado com o 

praticado no mercado e, motivadamente, decidirá sobre a sua aceitação. Verificando-se, no curso 

da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será 

desclassificada. 
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8. Aceita a proposta, a pregoeira procederá à abertura do envelope de habilitação, para fim de 

conferência do atendimento às condições previstas na Seção X deste edital e constatado o 

atendimento das exigências fixadas no edital acerca da habilitação, a (s) licitante (s) será (ão) 

declarada(s) vencedora (s), sendo-lhe (s) adjudicado o objeto desta licitação. 

 

9. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, a 

pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração da proposta 

comercial que atenda a Câmara, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 

adjudicada o objeto. 

 

10. A pregoeira poderá negociar diretamente com a licitante proponente para que seja obtido 

melhor preço, nos casos previstos nos subitens 5, 6 e 9. 

 

11. O representante credenciado ou titular da licitante proponente é responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em nome de sua constituinte, assumindo como firmes e 

verdadeiras sua proposta comercial escrita e lances verbais. Os preços não poderão ser onerados 

em virtude de expectativa inflacionária, de custo financeiro ou sobre qualquer outro argumento 

que não tenha fundamento na legislação regente deste processo. 

 

12. O representante credenciado ou titular da licitante proponente deverá acompanhar todos os 

atos administrativos praticados na sessão pública, devendo nela permanecer até o final, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens pronunciada pela pregoeira. 

 

13. Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, a pregoeira fará a correção dos 

cálculos e a proposta será aceita mediante expresso consentimento do proponente. Caso 

contrário, o item da proposta será desclassificado. 

 

14. Atendendo aos termos da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, após a etapa de 

lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior 

à proposta melhor classificada 

 

14.1. Para efeito do disposto no subitem 14, ocorrendo empate ficto, assim proceder-se-á: 

 

14.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será 

convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) minutos, após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

 

14.1.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

na forma de subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do subitem 16, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito e no mesmo prazo; 

 

14.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 14, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

 

15. Proferida a decisão, o resultado constará da ata a ser lavrada e assinada pela pregoeira, 

equipe de apoio e representante (s) da (s) licitante (s) presente (s). 

 

16. Na hipótese de haver divergência entre as cláusulas deste edital e as normas da lei Federal nº 

10.520, de 2002, prevalecerá o comando desta última. 
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SEÇÃO X 

FASE DE HABILITAÇÃO 

 

1. O envelope nº 02 (Documentação) deverá conter, obrigatoriamente, os documentos a seguir, 

que dizem respeito à habilitação institucional e legal da licitante proponente. Eles devem estar 

autenticados por cartório competente. No caso de apresentação de fotocópias simples deverão 

estar acompanhadas dos respectivos originais, para verificação e autenticação pela pregoeira ou 

por integrante da equipe de apoio. 

 

1.1 – Habilitação Jurídica: 

 

Documento 01: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive com a última 

alteração, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, na Junta Comercial 

e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. A apresentação do contrato social consolidado dispensa a apresentação 

do contrato social e suas alterações anteriores. Na hipótese de haver alteração contratual 

após a consolidação, esta deverá ser apresentada. 

 

 

Atenção 
Apresentando este documento juntamente com os demais documentos 

para credenciamento, não precisará ser inserido neste envelope, evitando 
assim a duplicidade de documentos. 

 

1.2 – Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

Documento n.º 01: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ -; 

 

Documento 02: Prova de regularidade de tributo e contribuição Estadual e Municipal, emitida pelo 

respectivo órgão fazendário da sede da licitante; 

 

Documento 03: – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional; 

 

Documento 04: Certificado de Regularidade de Situação -CRF- do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS-, fornecido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

Documento 05: Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT -, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

1.3.- Comprovação da Qualificação Econômica Financeira: 

 

Documento n.º 01: Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou Extrajudicial e Falência 

expedida pela Justiça Comum instalada na Comarca sede da licitante proponente. É admitida a 

certidão extraída do site oficial do Tribunal de Justiça de Minas – www.tjmg.gov.br - ou 

do Tribunal do Estado da sede da licitante proponente para as ações de natureza cível. 

 

1.4.- Comprovação da Qualificação Técnica: 

 

Documento n.º 01: As empresas que participaram do LOTE 01 deverão comprovar a inscrição na 

entidade profissional competente. – CREA. 

 

Documento nº 02: Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, devidamente registrado(s) no 

Conselho Regional de Engenharia – CREA -, acompanhado da respectiva Certidão emitida por 

http://www.tjmg.gov.br/
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esse Conselho, comprovando que o responsável técnico pela execução do contrato executou 

satisfatoriamente prestação de serviços para instalação de equipamento da TV Câmara e 

sonorização, com características compatíveis com o objeto desta licitação. 

 

Documento nº 03: A licitante proponente deverá comprovar que o profissional de nível superior 

indicado para Responsável Técnico dos serviços e detentor do(s) atestado(s), pertence ao 

quadro permanente da licitante, mediante a apresentação da cópia da Certidão de Registro e 

Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, com 

validade abrangendo a data do presente certame licitatório, acompanhada dos seguintes 

documentos: 

 

* Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS -, demonstrando o registro do 

vínculo empregatício do Responsável Técnico com a licitante, quando for o caso. 

 

* Cópia do Contrato Social ou da última Alteração Contratual, devidamente registrada na 

Junta Comercial, no qual conste o nome do detentor do Atestado da Capacidade Técnica, 

quando tratar-se de um dos sócios da licitante, ou, 

 

* Cópia do Contrato de Prestação de Serviços entre o Responsável Técnico e a licitante 

proponente. 

 

Documento nº 04: Atestado de vista técnica, emitido pela Câmara Municipal de Sete Lagoas, 

comprovante que a licitante proponente visitou a nova sede e tomou conhecimento da execução 

do objeto desta licitação A visita técnica será realizada de forma individual, no dia e horário que 

melhor lhe convier. 

 

 

Atenção 
Não obstante a visita técnica ser realizada no horário que melhor convier 
à licitante proponente, indispensável é que o agendamento seja feito 
através do telefone (31) 3779-6344, com o servidor Leandro de Paula 
Andrade. 

 

2. Será verificada, ainda, durante a fase de habilitação, no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – www.portaldatransparencia.gov.br – a existência de registros 

impeditivos à contratação e no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa, disponível no portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – a existência de 

registros impeditivos à contratação por improbidade administrativa. 

 

3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 

em nome do licitante e preferencialmente, com número do CNPJ e endereço, observando-se que: 

 

3.1. Sendo a licitante a matriz, os documentos deverão estar com endereço da matriz; 

 

3.2. Sendo a licitante uma filial, os documentos deverão estar com endereço da filial; 

 

3.3. Sendo a licitante a matriz e a execução do contrato administrativo for pela filial, a 

documentação deverá ser apresentada com endereço da matriz e da filial, 

simultaneamente; 

 

3.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

4. Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, grampeados/encadernados, na 

ordem prevista neste Título. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será 

devolvido, salvo o original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos 

envelopes do (s) licitante (s) não vencedor (es) do certame, após expirado o prazo de validade da 

proposta comercial. 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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5. Não será concedido prazo para apresentação de documento que não for entregue conforme 

determinado neste edital, sendo que a omissão de qualquer documento relacionado implicará na 

inabilitação da licitante proponente6. 

 

6. A pregoeira poderá, a qualquer tempo, se assim entender necessário, em caso de cópias 

autenticadas em cartório, ou publicação em órgão oficial, exigir o respectivo original para 

conferência, bem como o reconhecimento de firma quando houver dúvida a respeito da 

autenticidade das assinaturas apostas em documentos, conforme determina o § 2º do artigo 22 

da Lei nº 9.784/99. 

 

7. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados 

ensejará a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com 

a Câmara Municipal de Sete Lagoas pelo prazo máximo de até 5 (cinco) anos, bem como de 

proposta à autoridade competente de aplicação da pena de inidoneidade, independentemente da 

adoção de medidas tendentes à aplicação das sansões civis e penais cabíveis, obedecido sempre 

o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. 

 

8. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas em papel timbrado e assinadas 

por pessoa detentora de plenos poderes de representação legal, comprovado através do Contrato 

Social ou instrumento público de procuração transferindo ao signatário os poderes de 

representação. 

 

SEÇÃO XI 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

1. Sendo a sistemática recursal da modalidade pregão diferenciada das modalidades tradicionais 

(Concorrência, Tomada de Preço e Convite), o momento para interposição de recurso 

administrativo é único e será concedido após a pregoeira declarar o (s) vencedor (es) deste 

certame, nos termos do inciso XVIII do art. 4º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002. 

 

2. Declarado (s) o (s) vencedor (es) do certame, qualquer licitante poderá manifestar de forma 

imediata a intenção de recorrer com a respectiva motivação, quando lhe será concedido o prazo 

de três dias, contados da data da decisão, para apresentar as razões de recurso, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 

prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo–lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

3. Interposto o recurso administrativo a pregoeira fará a análise de sua admissibilidade7 – 

preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do recurso -, podendo recebê-lo ou não, 

sendo que a decisão de mérito é de inteira competência da autoridade superior, no caso, o 

Presidente da Câmara. O recurso não terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 

importará na decadência desse direito, ficando a pregoeira autorizada a adjudicar à (s) licitante 

(s) vencedora (s) o objeto licitado. 

 

5. As razões do recurso administrativo poderão ser encaminhadas através de correio eletrônico, 

no prazo legal, devendo a posterior ser encaminhadas os originais no prazo de 03 (três) dias, 

endereçadas à pregoeira, acompanhadas do documento que concede poder ao signatário, sob 

pena de não conhecimento. 

 

                                                 
6 “Artigo 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.” 
7 Acórdão 339/2010 – TCU: “(...) 9.4.3. Oriente seus pregoeiras, ao procederem ao juízo de admissibilidade das intenções de recurso manifestadas pelos 

licitantes na sessões públicas (pregão eletrônico ou presencial), que busquem verificar tão-somente a presença dos pressupostos recursais, ou seja, 
sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, abstendo-se de analisar , de antemão, o mérito do recurso, nos termos do artigo 4º, 
inciso XVIII, da Lei nº 10.520/2002, c/c artigo 11, inciso XVII, do Decreto nº 3.555/2000 (pregão presencial), e do artigo 26, caput, do Decreto nº 
5.450/2005 (pregão eletrônico).”  
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SEÇÃO XII 

HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 

 

1. Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais e 

jurídicos, atestados por parecer emitido pela Procuradoria Jurídica, a autoridade competente 

homologará e adjudicará o objeto licitado à (s) licitante (s) vencedora (s) do certame, que será 

(ão) convocada (s) para assinar o contrato administrativo. 

 

2. Nos termos do artigo 49 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente a esta 

modalidade por força do artigo 9º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, a autoridade máxima da 

Câmara Municipal poderá revogar a licitação, por interesse público e conveniência administrativa, 

ou anular o certame quando verificado ilegalidade na prática de seus atos, tudo devidamente 

fundamentado nos autos. 

 

SEÇÃO XIII 

DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

1. As obrigações recíprocas entre a Câmara Municipal e a (s) licitante (s) proponente (s) 

vencedora (s), futura (s) adjudicatária (s), serão definidas em instrumento de contrato, de acordo 

com a minuta inclusa – Anexo VI -. 

 

2. A (s) licitante (s) proponente (s) vencedora (s), doravante adjudicatária (s), será (ão) 

convocada (s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a homologação e adjudicação do 

presente processo, prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias, se necessário, para assinar o 

instrumento de contrato. 

 

2.1. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo assinalado no item 2, 

permitirá que a autoridade competente proclame a extinção dos efeitos jurídicos do ato de 

homologação, adjudicação e classificação definitiva, sem prejuízo das penalidades 

constantes na Seção XVI deste edital, quando então o processo retornará à pregoeira para 

negociação com as demais licitantes proponentes8 para obter a seleção da melhor proposta. 

 

3. O instrumento de contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 

da Lei Nacional nº 8.666, de 1993, desde que haja interesse da Câmara Municipal com a 

apresentação das devidas justificativas. 

 

4. Farão parte integrante do instrumento de contrato, independentemente de sua transcrição, as 

cláusulas deste edital e os termos da proposta comercial da (s) contratada (s). 

 

5. Verificando-se a presença de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil 

Brasileiro, a (s) licitante (s) contratada (s) se obriga (m) a comunicar, por escrito, à Câmara, a 

ocorrência do evento, suspendendo-se o instrumento de contrato enquanto perdurar a situação. 

 

5.1. Findo os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o instrumento de 

contrato estender-se-á por período de tempo necessário à ampla execução do objeto, 

porém não superior ao número de dias que foram paralisados. 

 

SEÇÃO XIV 

RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

                                                 
8 O pregoeira não está restrito a negociar apenas com o segundo classificado. Deverá consultar também os demais licitantes. Assim se impõe 

porque é perfeitamente possível que o segundo melhor classificado não disponha de condições de formular uma redução maior que outros licitantes. 
Então o segundo classificado tem o direito de obter a contratação se nenhum outro dos participantes do certame não se dispuser a formular proposta 
mais vantajosa do que a dele. 

(...) 
Mas a ampla discussão com os interessados é uma alternativa que se impõe, em qualquer caso, para evitar que o inadimplemento do primeiro 

adjudicatário conduza a uma espécie de privilégio do segundo colocado em determinar condições que podem não ser as mais vantajosas para a 
Administração Pública. Também é uma solução para minorar os efeitos negativos da prática conhecida como “mergulho”, já descrita anteriormente. 
(MARÇAL JUSTEN FILHO, PREGÃO – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico – 5ª edição, revista e atualizada, Dialética, São Paulo, 
2009, página: 221).  
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1. A inexecução total ou parcial do instrumento de contrato enseja a sua rescisão, nos termos dos 

artigos 77 a 80 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993, devidamente justificado nos autos do 

processo, sujeitando o infrator às penas do art. 7º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, 

assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

2. A rescisão do contrato poderá ocorrer: 

 

2.1 - Por ato unilateral e escrito da Câmara, nos casos enumerados nos inciso I a XII e XVII 

do art. 78 da lei geral das licitações públicas; 

 

2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste processo licitatório, 

desde que haja conveniência para a Câmara, ou, 

 

2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

2.4. De Pleno Direito, ocorrendo de forma independente de vontade de ambas as partes. 

 

3. A rescisão do contrato administrativo será precedida de autorização escrita e fundamentada 

pela autoridade competente. 

 

SEÇÃO XV 

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 

 

1. O objeto desta licitação deverá ser executado no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de assinatura do instrumento contratual, com validade e eficácia legal após a 

publicação do extrato do contrato no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas, 

podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º da lei geral das licitações públicas. 

 

 

Entrega 
O objeto desta licitação deverá ser entregue na nova sede da Câmara 
Municipal de Sete Lagoas/MG, situada na Rua Domingos Louventure nº 

335, região central de Sete Lagoas/MG 

 

SEÇÃO XVI 

DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Recusando a licitante proponente a assinar o instrumento de contrato no prazo da Seção XIII, 

item 2, ou ainda, após assinado não cumpri-lo, total ou parcialmente, a Câmara poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar as penas do artigo 7º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, 

cumuladas com as sanções abaixo descritas, não necessariamente na ordem: 

 

a) advertência, nas hipóteses de prestação irregular do objeto licitado/contratado de que 

não resulte prejuízo para a execução contratual; 

 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de 

atraso injustificado na providência necessária e 1% (um por cento) por dia após o 30º 

(trigésimo) dia de atraso, acumulada com as multas cominatórias abaixo: 

 

b.1) multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por faltas médias, assim 

entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, 

esse percentual será de 10% (dez por cento); 

 

b.2) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de 

inexecução parcial ou total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante; 

c) impedimento de participar em licitação e de contratar com a Câmara por prazo não 

superior a 05 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses: 

 

c.1) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 
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c.2) ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

 

c.3) não mantiver a proposta; 

 

c.4) falhar gravemente na execução do contrato; 

 

c.5) na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de 

providências para reparação de erros; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a contratada ressarcir a Câmara pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, nas hipóteses de: 

 

d.1) Apresentar documentação falsa; 

 

d.2) Comportar-se de modo inidôneo; 

 

d.3) Fizer declaração falsa; 

 

d.4) Cometer fraude fiscal. 

 

SEÇÃO XVII 

RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO 

 

1. O recebimento do objeto deste processo será efetuado por Comissão Técnica Especial, 

nomeada pela Presidência, devendo noticiar à autoridade superior caso se encontre em desacordo 

com a proposta comercial apresentada pela licitante ou pelas condições dispostas neste edital. 
 

2. Não aceito o objeto desta licitação, será comunicado à contratada para que proceda a 

respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 10 (dez) dias, contados da 

intimação, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir através deste 

certame. 
 

3. Condições de Pagamento: A CÂMARA efetuará o pagamento dos equipamentos constantes 

nos LOTES 01 e LOTE 02, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do Relatório de 

Recebimento a ser expedido pela Comissão Técnica Especial, o qual deverá estar acompanhado 

da respectiva Nota Fiscal, juntamente com a certidão de regularidade junto à Secretaria da 

Receita Federal e o Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia. 

 

3.1. O pagamento dos serviços executados será realizado no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do Relatório de Recebimento a ser expedido pela Comissão Técnica 

Especial, o qual deverá estar acompanhado da respectiva Nota Fiscal, juntamente com a 

certidão de regularidade junto à Secretaria da Receita Federal e o Certificado de 

Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia. 

 

3.2. A Comissão Especial responsável pela conferência do objeto licitado, identificando 

qualquer divergência na nota fiscal/fatura com o objeto licitado e contratado, deverá 

devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 

estipulado para pagamento será contado somente a partir da reapresentação do 

documento, desde que devidamente sanado o vício. 

 

3.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 

exclusivamente pela Câmara Municipal, o valor devido será acrescido de atualização 

financeira e sua apuração se fará desde a data do vencimento da obrigação até a data do 

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 1,00% (um por 

cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:  
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I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

SEÇÃO XVIII 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

18.1 - A presente despesa correrá à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento do 

exercício de 2018, constante na seguinte dotação orçamentária: 01.031.2040.2.709 – 

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal – 3.3.3.90.30.00.00 - Ficha 21 – Material de 

Consumo // 01.031.2040.1.579 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para uso 

exclusivo  da Câmara Municipal – 3.4.4.90.52.00.00 – Ficha 0010 // 01.031.2040.2.709 – 

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal – 3.3.3.90.39.00.00 – Ficha 26 – Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

SEÇÃO XIX 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1. A licitante proponente contratada deverá: 

 

1.1. Executar o objeto desta licitação, obedecendo rigorosamente as normas inerente à 

atividade empresarial e instruções da fiscalização da Câmara. 

 

1.2. Informar à fiscalização do contrato a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou 

circunstâncias que possam atrasar ou impedir a execução do objeto desta licitação dentro 

do prazo previsto, sugerindo as medidas que melhor entender para corrigir a situação. 

 

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

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, 

sob pena de rescisão do contrato administrativo. 

 

1.4. Não ceder ou transferir a terceiro, no todo ou em parte, o objeto deste processo 

licitatório. 

 

1.5. Responder pelos atos de seus empregados, bem assim por danos ou prejuízos 

causados à Câmara ou a terceiros por si, seus prepostos e empregados. 

 

1.6. Garantir a qualidade do objeto desta licitação. 

 

SEÇÃO XX 

OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

1. Comunicar à (s) contratada (s) qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a 

execução do instrumento de contrato; 

 

2. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente; 

 

3. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato; 

 

4. Efetuar o pagamento nas datas previstas neste instrumento; 

 

5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA, 

em relação ao objeto licitado; 
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6. Fiscalizar a execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a 

responsabilidade da (s) contratada (s) pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, 

nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

 

7. Rejeitar o objeto da licitação de má qualidade ou em desconformidade com as especificações 

constantes no Termo de Referência; 

 

8. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto licitado/contratado; 

 

SEÇÃO XXI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. A pregoeira, no interesse público, poderá sanar erros ou falhas, relevar omissões ou 

erros puramente formais observados na proposta comercial e na documentação, desde 

que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 

 

2. Caso necessário, a pregoeira poderá suspender a sessão do pregão para realização de 

diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os 

licitantes. 

 

3. O desatendimento das exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da 

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

proposta, durante a realização da sessão pública. 

 

4. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela pregoeira à luz da Lei Nacional 10.520, de 

2002 e da Lei Nacional nº 8.666, de 1993. 

 

5. As licitantes assumem todos os custos com a preparação e apresentação de suas propostas e a 

Câmara não será, em nenhuma hipótese, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

6. Os envelopes de “Proposta Comercial” e de “Documentação”, que forem não abertos, ficarão à 

disposição das licitantes pelo prazo de validade da proposta comercial, após o que serão 

destruídos pela Secretaria Geral. 

 

7. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

 

8. A Câmara e a (s) futura (s) contratada (s) poderão restabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro do instrumento contratual, nos termos do art. 65, inciso II, letra “d” da Lei Nacional nº 

8.666, de 1993, por repactuação precedia de cálculo e demonstração analítica do aumento ou 

diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de custos e formação de 

preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral. 

 

9. Qualquer tolerância por parte da Câmara, no que tange ao cumprimento das obrigações 

assumidas pela (s) contratada (s), não importará, em hipótese alguma, em alteração das 

obrigações contratuais, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as 

cláusulas do contrato, devendo a Câmara exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 

 

10. A contratação do objeto licitado não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou 

de responsabilidade entre a Câmara e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da 

(s) contratada (s) designadas para a execução do objeto contratado, sendo a (s) contratada (s) a 

(s) única (s) responsável (is) por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de 

trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja 

trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

 

11. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

 

a) ANEXO I Termo de Referência; 
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b) ANEXO II  Cumprimento Requisitos do Edital 

c) ANEXO III Modelo de Credenciamento 

d) ANEXO IV Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

e) ANEXO V Modelo da Proposta Comercial; 

f) ANEXO VI Minuta do Contrato Administrativo. 

 

SEÇÃO XXII 

CESSÃO / SUBCONTRATAÇÃO 

 

1. A (s) contratada (s) não pode (m) ceder, subcontratar e nem transferir, no todo ou em parte, 

o objeto deste processo e do futuro contrato, bem como os direitos e obrigações dele 

decorrentes, nem ser executado em associação com terceiros, salvo com autorização prévia e por 

escrito da Câmara, sob pena de aplicação de sanção e/ou de rescisão contratual. 

 

2. Operações de fusão, cisão ou incorporação, realizadas entre a licitante proponente e terceiros, 

deverão ser comunicadas à Câmara e, na hipótese de ficar caracterizada a frustração das regras 

disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão contratual. 

 

3. A (s) contratada (s) não pode (m) ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em 

parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste certame, salvo com 

autorização prévia e por escrito da Câmara. Deverá constar obrigatoriamente da autorização 

prévia que a Câmara opõe ao Cessionário dos créditos as exceções que lhe competirem, 

mencionando-se expressamente que os pagamentos ao Cessionário estarão condicionados ao 

preenchimento pelo Cedente, de todas as suas obrigações contratuais. 

 

SEÇÃO XXIII 

LEI ANTICORRUPÇÃO 

 

1. A licitante proponente, com o protocolo dos envelopes contendo a proposta comercial e os 

documentos de habilitação, reafirma o efetivo interesse em participar do presente certame e, 

portanto, está assumindo que conhece e entende os termos da Lei Nacional nº 12.846, de 2013 – 

Lei Anticorrupção -, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma 

violação das disposições desta Lei. 

 

2. A licitante proponente, por si e por seus administradores, diretores, funcionários, bem como 

seus sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas práticas comerciais, 

durante a realização do presente certame e na vigência do instrumento contratual, de forma ética 

e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, bem como se compromete a não dar, 

oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer 

dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, 

representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou 

decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar 

negócios para, qualquer pessoa, e que violem a Lei Anticorrupção.  

 

3. Qualquer descumprimento da Lei Anticorrupção pela licitante proponente, em qualquer um dos 

seus aspectos, ensejará a sua exclusão do presente certame licitatório e na ocorrência da 

execução do instrumento contratual será causa ensejadora de sua rescisão imediata, 

independentemente de qualquer notificação, sob pena do pagamento de multa equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do valor do contrato. 

 

SEÇÃO XXIV 

COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

1. As intimações dos licitantes a respeito dos atos praticados neste processo serão realizadas no 

Diário Oficial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas, tendo eficácia plena e valerão para todos 

os efeitos legais. 

 



 Câmara Municipal de Sete Lagoas  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Av. Getúlio Vargas, 111 – Centro – Sete Lagoas / MG - CEP: 35700-046 

Fone: 31 3779-6300 | www.setelagoas.mg.leg.br 

 

Página 18 de 42 

Pregão Presencial 17/2018 

2. Para fins do disposto no artigo 6º, inciso XIII da Lei 8.666, de 1993, considera-se 

imprensa oficial da Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos termos da Resolução nº 

1.090 de 18 de setembro de 2013, o DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO DE 

SETE LAGOAS, disponibilizado no site oficial – www.camarasete.mg.gov.br –  

 

SEÇÃO XXV 

FORO JUDICIAL 

 

1. As questões decorrentes da interpretação das cláusulas deste edital que não possam ser 

dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da 

Comarca de Sete Lagoas, Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

 

Sete Lagoas, 18 de junho de 2018. 

 

 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES - Pregoeira 

http://www.camarasete.mg.gov.br/
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - DO OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO REALIZAR A TRANSFERÊNCIA PARA A NOVA SEDE DOS 

EQUIPAMENTOS E SISTEMA TÉCNICO OPERACIONAL DE CAPTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS 

TRABALHOS DA CASA LEGISLATIVA DE SETE LAGOAS. 

 

2- JUSTIFICATIVA 

 

A TV CÂMARA DE SETE LAGOAS – MG, tem por fim precípuo aproximar os cidadãos dos 

vereadores. Desta forma, a Câmara Municipal de Sete Lagoas, após realizar obras de construção 

de suas novas instalações para a sede do Poder Legislativo identificou a necessidade da 

transferência, reestruturação e aprimoramento do sistema técnico operacional de captação e 

publicação dos trabalhos do Legislativo, buscando sempre melhorar, dinamizar e aproximar o 

cidadão do legislativo principalmente através das transmissões ao vivo das sessões de Câmara e 

todos os trabalhos realizados no plenário e gravações de programas de estúdio e externos, bem 

como cumprir e estar em dia com as obrigações do Acordo Técnico assinado com a Câmara 

Federal e Assembleia de Minas Gerais para transmissão de seu sinal no sistema de TV aberta em 

UHF Digital e também de sua programação no sistema da operadora de TV a Cabo de Sete 

Lagoas (NET), buscando sempre a excelência na transparência dos assuntos tratados nesta Casa 

de Leis, e respeitando as leis e normas vigentes preconizadas pela ANATEL e Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

 

3- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

3.1- O critério de julgamento será o de menor preço global por Lote. 

 

3.1.1- Justifica-se a escolha do julgamento por menor preço por lote em função do tipo de 

fornecimento e serviços a serem realizados e dos novos equipamentos que integrarão o sistema 

já existentes na emissora legislativa de Sete Lagoas, que serão todos transferidos e instalados 

nas novas salas e dependência da Câmara Municipal de Sete Lagoas destinados a TV Câmara. O 

julgamento por item resultaria possivelmente, em mais de um fornecedor, gerando assim 

possivelmente dificuldades para a perfeita integração do sistema no que diz respeito à instalação, 

integração, treinamento, compatibilidade de sistemas e equipamentos, suporte técnico e demais 

necessidades previstas neste instrumento, causando assim prováveis prejuízos e/ou aumento de 

custos a esta Edilidade. 

 

3.2- A proposta de preço deverá conter para cada equipamento ofertado a marca e o modelo e 

obrigatoriamente estar acompanhado do manual ou catálogos do fabricante que comprovem 

todas as funcionalidades e características técnicas dos equipamentos solicitados no descritivo 

técnico deste edital devendo as características estar devidamente assinaladas e/ou grifadas 

podendo sua veracidade ser consultada através do Licitante. Caso o equipamento ofertado seja 

customizado pela empresa contratada será necessário apresentar todos os manuais ou catálogos 

de todos os itens que comporão o equipamento com a sua respectiva sinalização. Ficam isento da 

apresentação dos manuais/catálogos todos os itens que se referem a serviços. 

 

JUNTAMENTE COM O ENVELOPE DA PROPOSTA COMERCIAL DEVERÃO SER 

APRESENTADOS OBRIGATORIAMENTE OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

 

3.3- Declaração em papel timbrado da empresa de que a garantia dos produtos objeto do 

presente Termo de Referência será pelo prazo mínimo de 01 (um) ano. 

 

3.4- Para cada equipamento a ser fornecido será obrigatório a apresentação de manual ou 

catálogo técnico do fabricante, que comprovem as funcionalidades e características técnicas 
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exigidas para os equipamentos e softwares (conforme solicitado no descritivo técnico) que 

obrigatoriamente deverão estar assinalados e/ou grifados para a comprovação da capacidade 

do equipamento ou software. A veracidade das informações será comprovada/checadas pela 

equipe técnica da TV Câmara de Sete Lagoas. Ficando isento os itens referente a serviços. 

 

3.5- Apresentação de no mínimo, um Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado que comprove as aptidões da participante para com os 

requisitos do fornecimento solicitado no edital. 

 

3.6- Apresentação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Certidão de Registro Profissional 

do Responsável Técnico da licitante, graduado em Engenharia com Graduação em Engenharia 

Elétrica com habilitação nos Art. 8º e 9º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, no 

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia – CREA.  

 

3.7- Comprovação do vínculo jurídico do profissional responsável técnico: por cópia do contrato 

de trabalho com a empresa ou ficha de empregado da empresa ou registro do empregado; por 

contrato ou instrumento jurídico, por ata de eleição de diretoria ou contrato social devidamente 

registrado no órgão competente, com validade na data da licitação; Por certidão de registro junto 

ao CREA com validade na data da licitação.  

 

3.8- Apresentação do Atestado de visita técnica, devidamente assinado pelo servidor responsável 

junto com o envelope de proposta. 

 

4- DA VISITA TÉCNICA:  

 

4.1. A visita técnica deverá ser previamente agendada em horário comercial através do telefone 

(31) 3779-6344, com o servidor Leandro Andrade de Paula. 

 

4.2. Na data e horário agendado para a visita técnica o proponente deverá apresentar o 

documento pessoal e os dados da empresa através de cópia do cartão do CNPJ.  

 

4.3. Será fornecido pela Câmara Municipal de Sete Lagoas um atestado que obrigatoriamente 

terá que ser juntado aos documentos solicitados para o envelope de proposta comercial. 

 

4.4. O proponente que não comparecer à visita técnica e não apresentar no envelope de proposta 

o Atestado de Visita Técnica assinado pelo responsável pela visita será automaticamente 

inabilitado. 

 

4.5. A Obrigatoriedade da realização da visita técnica (também chamada de visita prévia) toma 

por base a Recomendação do Tribunal de Contas da União, conforme Acórdão nº 4.968/2011 da 

2ª Câmara, sendo o Ministro Relator o Ilmo. Sr. Dr. Raimundo Carreiro, publicado no DOU (Diário 

Oficial da União) de 18.07.2011.  

 

4.6. Todas as Dúvidas Técnicas serão esclarecidas no horário da Visita Técnica pelo responsável 

da TV Câmara de Sete Lagoas ou através das outras formas legais proporcionadas por este edital, 

devendo os pedidos de esclarecimentos serem protocoladas pessoalmente pela empresa 

interessada na secretária da Câmara Municipal de Sete Lagoas. 

 

5 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

5.1. Os objetos tipo “equipamentos” da presente licitação poderão ser entregues de maneira 

fracionada (por item) em conformidade com a Lei Nº 8.666 (21/06/1993) , artigo 23, parágrafo 

1º e devem ser pagos em até 10 dias após o aceite de recebimento. Os itens referentes a 

serviços deverão ser entregues de forma única e serão considerados entregues e pagos em até 

10 dias após o aceite de recebimento. 

 

5.2. O atraso na entrega da nota fiscal acarretará postergação de igual período para o 

pagamento, sem ônus para a contratante. 
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5.3. Havendo incorreções na nota fiscal, seja na quantidade, no preço ou nas datas, esta será 

devolvida à contratada para as devidas correções ou, substituição, situação que ensejará a 

suspensão do prazo para pagamento.  

 

5.4. Na hipótese de não haver expediente nos dias limite de pagamento, este poderá ocorrer no 

primeiro dia útil subsequente. 

 

DESCRITIVO TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS 

 

LOTE 01: 

 

 

ITEM 

 

QTD 

 

EQUIPAMENTO 

 

01 01 Sistema de Fonte de Energia Ininterrupta com topologia On-Line com 

a seguinte configuração mínima: 

 

Sistema Fonte de Energia Ininterrupta com topologia On-Line Dupla 

Conversão (conforme NBR 15014) para fornecimento de uma energia 

totalmente controlada, confiável e robusta, protegendo a carga contra os 

principais distúrbios da rede elétrica. 
Com transformador isolador, deve permitir a instalação seja mono ou 

bifásica, adaptação fácil a diferentes níveis de tensão da rede elétrica, 

mantendo a carga totalmente isolada em qualquer situac ̧ão. 

A saída também deve ser customizada, com opc ̧ões de operac ̧ão bifásica ou 

dupla tensão. Retificador de entrada com fator de potência unitário. 

Com analisador de Baterias, responsável pelo gerenciamento individual de 

cada uma das baterias que integra o banco deve ser totalmente monitorados 

via porta serial RS- 232 ou via TCP/IP através dos sistemas de 

gerenciamento remoto. Aplicação para gerenciamento remoto com servidor 

http embarcado para monitoração do equipamento. Envio de emails e Traps 

SNMP na ocorrência dos alarmes. Deve enviar pacotes de desligamento 

automático a computadores e servidores na rede. Deve exibir informações 

sobre o estado atual dos equipamentos monitorados através do protocolo 

SNMP e ler grandezas físicas e elétricas, traçar gráficos e exibir alarmes 

recebidos. 

Com Potencia de 8kVA / 5,6kW, e Sobrecarga de até 125% - 1minuto; de 

125% a 150% -15 segundos; acima de 150% - transferência imediata para 

bypass, Autonomia estimada de 10 min a plena carga. 

02 02 Switch de rede 24 portas com a seguinte especificação mínima: 

 

Switch de rede 24 portas, camada 3 com power over ethernet. 24 portas 

Gigabit Ethernet com Line-rate forwarding performance Suporte a PoE+ com 

Budget de energia de até 700W e PoE perpetuo. Rota Estatica e Protocolo de 

informação de Rota (RIP) Resiliente e com opcional de dual field fontes de 

energia. Deve suportar OSPF, PIM, PBR e IP Unicast Incremento de 

segurança IPv6 First-Hop ACLs, STRG e VLAN DinamicasBaixo consumo de 

energia menor que 70 watts com 100% do trafego. 

 

03 01 Sistema de produção vídeo com as seguintes características mínimas: 

 

16 entradas externas de vídeos simultaneas incluido entradas de video IP. 4 

entradas 3G/HD/SD-SDI que suporte as resoluções 1080p: 59.94, 50, 29.97, 

25, 24, 23.976, 1080i: 59.94, 50, 720p: 59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.976, 

576i 50, 480i 59.94. Deve oferecer suporte a chamada de vídeo do Skype ao 

vivo com integração direta do software Skype TX. Deve incluir os recursos de 

efeitos de mixagem, exibição de títulos criados e gerados de outra estação de 

trabalho na rede através do software do mesmo fabricante, transições 
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animadas, chromakeying, cenários virtuais ao vivo. Possibilitar usar um sinal 

de vídeo IP de alta qualidade da rede em estações de trabalho nos aplicativos 

de vídeo conferencia substituindo o vídeo das câmeras embutidas. Deve 

incluir painel externo de controle com 2 sessões, 48 botões switcher e M/E 

source, 1 joystick de 3 eixos e 2 controles T-bars sendo do mesmo fabricante 

do switcher. 4 Saídas independentes de vídeo, com entrega simultânea via IP 

e SDI 2 Saidas streaming de video com resoluções independentes.3 Saídas 

multiviewer suportando resoluções de exibição padrão.5 Media players 4 

Canais DSK 12 Canais de gravação de vídeo configuráveis e 2 discos de 3TB 

4 entradas de audio SDI embedded, 1 Balanceada XLR stereo e 3 Balanceada 

1/4” stereo. 4 Saidas de audio SDI embedded, 1 Balanceada XLR stereo, 1 

Balanceada 1/4” stereo, 1 Stereo 1/4" (fones). HD de sistema 120GB SSD, 2 

portas de rede 1 Gigabit, construído em gabinete 19" com fonte de 400W 

PSU. 

04 01 Servidor Storage 48 TB – Gigabit para aplicação em sistemas de 

vídeo e arquivos digitais com a seguinte especificação mínima: 

 

Servidor Storage 48 TB – Gigabit para aplicação em sistemas de vídeo e 

arquivos digitais com a seguinte especificação mínima: 

Com capacidade de 48TB efetivos em RAID 0, Com capacidade de 42TB 

efetivos em RAID 5 Com capacidade de 32TB efetivos em RAID 6 

Processador Quad-Core Intel Xeon E52620 2.1 GHz Suporta 8 Hds SAS/SATA 

Hot-Swap 3,5 

16 GB (2 X 8GB) DDR4 C17 DIMM  

Intel® 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet 

Suporte RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 

DVD-ROM 

2 x Fontes 740 Watts (redundantes) 

8 HDs SATA 6TB 128MB 6Gb/s  Windows 2016 server  

Sistema para servidores Windows que suporte SMB e NFS protocolos, 

provendo conexão Block-level diretamente sobre uma rede ip, permitindo 

acesso a um volume como um drive local. 

Com isto permitindo alto performance para reprodução de Video. 

Que permita 5 clientes sobre LAN. 

Possibilidade Redes 1 GbE e 10GbE, permissionamento sobre Active 

Directory, possibilidade de volumes privados onde computadores sem o 

software cliente não tem acesso ao volume. Interface onde permita ver todos 

os clientes conectados possibilitando saber endereço IP e versão do sistema 

operacional, para uma fácil manutenção, além de informações sobre o 

trafego da rede. 

05 01 Mixer de Áudio com processamento Digital com as seguintes 

características mínimas: 

  

- Configuração do Fader com trinta e dois mais um Master. 

- Processamento inteiramente Digital. 

- Capacidade de mixar no mínimo: Quarenta e oito  canais de entrada de 

áudio. 

Auxiliares buses sendo vinte, um stereo buses, um sub buses, 

- funções do canal de entrada: Oito DCA Groups 

- Entradas: trinta e dois mic/line (XLR/TRS combo) + dois stereo line. 

- Saidas : Dezesseis em conector XLR  

- Um slot  para expansão. 

- Oito Effects + Dez GEQ feitos através de processadores embutidos  

- Taxa de frequência de amostragem 48 kHz 

- Atraso de sinal : Menos de 2,9 ms. 

- Faders  de Cem milimetros motorizado, Resolução = Dez-bit, + DezdB para 

– Cento e trinta e oito dB. 

- Distorção Harmónica: Menos de 0,06% vinte Hz – vinte kHz a + quatro dBu 
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em seiscentos  Ω, INPUT a OMNI OUT, Ganho de Entrada = Mín. (Medido com 

um filtro de – Dezoito dB / oitava a oitenta kHz). 

Resposta de frequência: + 0.5, – 1.5 dB 20 Hz–20 kHz 

- Controle de entrada/saída, transmissão/recepção: Rede /100Base-TX 

sobre RJ-45/ 2 portas Dante. 

06 01 Gerenciador e processador de áudio digital com as seguintes 

características mínimas: 

Deve contar com duas entradas analógicas e seis saídas.Conversores 

AD/DA.Conversores de 96 kHz faixa dinâmica (120 dB)Vários tipos de EQs 

(LP / BP / HP) para cada entrada e saídaLimitadores de ataque Zero em 

todos os canais de saída.Quatro diferentes modos de operação de saída 

mono e estéreo.60 predefinições internas Deve ter tamanho de 1U. 

07 02 Sistema de caixas de som para utilização no Plenário com as 

seguintes especificações mínima: 

  

Sistema de Caixas de Som, do tipo  P.A. (sigla de public address, 

“endereçamento ao público”) formado por caixas ativas e com capacidade de 

serem fixados em teto (tipo Fly). O sistema deverá ser composto por 03 

caixas tipo definição, Line Array e amplificadas, 1 caixa tipo Sub-Grave, Line 

Array e amplificada e um bumper para fixação de todo as caixas ao teto.  

As caixa de definição de ser equipada com a tecnologia classe D, Dois alto-

falantes de seis polegadas, Impedância nominal de quarto ohms e Diâmetro 

da bobina de 1,5”, um driver de compressão/Impedância nominal de oito 

ohms, Diâmetro da bobina 1,77” e Diâmetro do diafragma de 1,77”com 

Garganta 1”. Potência dinâmica total de 765 watts e potência de pico total de 

1.530W. Entrada de sinal eletronicamente balanceada com conectores XLR 

Fêmea de entrada e XLR Macho permitindo o loop thru; nível máximo de 

sinal de entrada de +20dBu. Tipo de fonte deve ser com Pré-regulador PFC e 

Conversor Flyback, com range de operação segura 100-250VAC rms, max de 

275VAC rms, mínima tensão de partida 100VAC rms. 

a Caixa tipo sub grave de ser equipada com a tecnologia tipo classe D, um 

alto-falante de quinze polegadas com impedância nominal de oito ohms, 

diâmetro da bobina de quarto polegadas; potência dinâmica total de 1.330W 

e potência de pico total de 2.660W, Entrada de sinal eletronicamente 

balanceada com conectores XLR Fêmea de entrada e XLR Macho permitindo o 

loop thru; nível máximo de sinal de entrada de +20dBu. Tipo de fonte deve 

ser com Pré-regulador PFC e Conversor half-bridge, com range de operação 

segura 100-250VAC rms, max de 275VAC rms, mínima tensão de partida 

100VAC rms. 

Todas as caixas deverão ter a capacidade de se unirem e formarem um PA de 

instalação aérea (tipo Fly / line array) e serem fixadas/sustentadas por 

equipamento tipo bumper com capacidade de carga acima de trezentos 

quilos e fator de segurança 5:1. Todas as caixas e suportes deverão ser do 

mesmo fabricante e formarem um sistema completo. 

08 04 Caixa de som ativa com a seguinte configuração mínima: 

 

Amplificador com potência total de 400W RMS, sistema ativo, consumo 

máximo de 600w, peso até 13kg, sensibilidade de entrada de linha + 4DBU 

(1.23v), Alimentação 115 a 230 VAC. 

09 24 Microfone de mesa tipo goozeneck com as seguintes características: 

 

• Microfone profissional de alta sensibilidade - Phantom Power ou pilhas. 

• Com base para mesa e suporte flexível com cápsula de condensador, saída 

XLR. 

• Cabo com 6 metros plugue XLR para P-10. 

• Led de cor vermelha próximo à cápsula, que acende quando o  

  microfone é acionado e chama a atenção do operador para o mesmo 

  acionar o canal respectivo. 
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• Alimentação: 9-52V DC Phantom Power ou 2 pilhas AA 1.5V 

• Altura do conjunto (Haste+Base+Espuma) 46 cm. 

• Cápsula: Condensador de Eletreto 

• Comprimento da Haste de 41 cm. 

• Impedância de saída: 200 Ω ± 30% (a 1kHz) 

• Padrão polar cardióide 

• Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz 

• Sensibilidade:-38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz) 

10 02 Microfone de Mão sem fio com a seguinte configuração mínima: 

Microfone de mão composto por receptor estacionário que trabalha com uma 

largura de banda de comutação de até trinta mega hertez , numa gama de 

frequência com portadores UHF de quinhentos mega hertz a oitocentos e 

sessenta e cinco mega hertez e pode ser comutado para até oito frequências 

portadoras diferentes. Com microfone transmissor de mão compatível, com 

cápsula no padrão cardióde direcional e com ajuste da sensibilidade de 

entrada entre alta e baixa, com boa diminuição de feedback. 

11 02 Caixa de som Ativa com a seguinte especificação mínima: 

  

Caixa ativa com alto-falante de 12 e driver de titânio. Amplificador com 

potência de 150W RMS e Resposta de frequência de 80Hz a 20 kHz . Possui 

suporte para pedestal e pontos para fly. Entrada USB para MP3 e entradas de 

linha e microfone, equalizador gráfico de 5 bandas. Controle de ganho 

independente para entrada de linha e microfone, controle de volume geral e 

chave seletora 127V/220V. com suporte de parede. 

12 01 Up Grade de Sistema de Exibição para sistema HD com 2 canais com 

a seguinte especificação mínima: 

 

Up Grade para sistema de exibição, tornando equipamento com 2 canais 

independentes de entrada e saída, controle de automação do servidor na 

exibição digital, e automação  com VTs, mesas mestre, e matrizes. Roteiro 

com checagem de concorrência, datas e horários limites, loop, procura e 

inserção rápida, escolha das colunas a serem mostradas, funcionamento ao 

vivo ou por horários absolutos com cálculo de ´estouro´ e ´buraco´. Tela 

com janelas totalmente configuráveis, como tamanho e posição dos roteiros, 

janelas de material organizadas por grupos como comerciais, chamadas, 

vinhetas, programas, etc., ordenados por qualquer uma das 40 colunas de 

informação disponíveis e configuráveis para serem mostradas ou não. 

 Geração de  relatórios diversos, que podem ser pesquisados e 

configurados. Recurso de controle remoto dos canais de exibição, permitindo 

por exemplo que a OPEC opere um dos canais do servidor em outro PC em 

outra sala via rede, para checagem e/ou gravação; podendo controlar TV`s 

remotamente via rede ou localmente. Podendo  funcionar em conjunto com 

outros servidores em  sistema (´cluster´) possibilitando número ilimitado de 

canais, e o armazenamento pode ser compartilhado ou independente para 

cada grupo de canais possibilitando mais redundância. o software deve 

gerenciar os arquivos para que todos tenham o mesmo conteúdo, inclusive 

fazendo gravações simultâneas nos servidores e/ou copiando arquivos. Os 

roteiros devem ser espelhados e sincronizados em servidores diferentes 

exibindo em paralelo para redundância. O servidor deve exibir os formatos 

HD e SD.deve ter Suporte a os seguintes formatos de vídeo: 

AVI HD: MPEG-2 HD 4:2:0; MPEG-2 HD 4:2:2;MPEG-2 I-FRAME HD 4:2:2; 

DVCPRO HD 4:2:2.MOV HD: MPEG-2 HD 4:2:0; MPEG-2 HD 4:2:2, MPEG-2 I-

FRAME HD 4:2:2; DVCPRO HD 4:2:2.MXF: HD XDCAM HD; MPEG-2 HD 

4:2:0; MPEG-2 HD 4:2:2; MPEG-2 I-FRAME HD 4:2:2; DVCPRO HD 4:2:2. 

MPEG HD: MPEG-2 HD 4:2:0; MPEG-2 HD 4:2:2; MPEG-2 I-FRAME HD 4:2:2. 

AVI SD: MPEG-2 SD 4:2:0; MPEG-2 SD 4:2:2; MPEG-2 I-FRAME SD 4:2:2; 

DVCAM 4:1:1; DVCPRO SD 4:2:2.MOV SD: MPEG-2 SD 4:2:0; MPEG-2 SD 

4:2:2; MPEG-2 I-FRAME SD 4:2:2; DVCAM SD 4:1:1; DVCPRO SD 4:2:2. 
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MXF SD: XDCAM SD; MPEG-2 SD 4:2:0; MPEG-2 SD 4:2:2; MPEG-2 I-FRAME 

SD 4:2:2; DVCAM SD 4:1:1; DVCPRO SD 4:2:2.MPEG SD: MPEG-2 SD 4:2:0; 

MPEG-2 SD 4:2:2; MPEG-2 I-FRAME SD 4:2:2. Incluir upscale e downscale 

dos arquivos para a saida especificada. Permitir tocar arquivo SD para saída 

HD e vice versa. Ter suporte a múltiplos canais áudio embedded, Closed 

Caption SD (608) e HD (708). Deve exibir  gráficos em todos os canais 

como: Logos, CG, Hora, Roll, Crawl.Incluir roteiro/automação dos gráficos 

para todos canais. Deve oferecer as  seguintes entradas de video: 2x SDI-

HD/SDI-SD 10bit;8 canais de áudio embedded em HD,8 canais de áudio 

embedded em SD, entrada de sincronismo Tri-sync/Blackburst .Saídas de 

vídeo: 2x HD-SDI/SD-SDI 10bit, 8 canais de áudio embedded em HD,8 

canais de áudio embedded em SD. Processador Intel Core i7 de setima 

geração, i7-7700, 4 núcleos 8 threads, Frequência 3,60 GHz turbo 

máximo 4,20 GHz, 32GB RAM DDR4 2133Mhz, Unidade de sistema SSD de 

480 GB. Deve contar com arquitetura de memoria dual channel. 1 Slot PCI 

Express x16, rodando a  (PCIEX16). 2 Slot PCI Express x16, rodando a 

(PCIEX4). 3 PCI Express x1 slot. 2 Gigabit LAN 10/100/1000 Mbit, Fonte de 

Alimentação com 1000w com certificação 80 PLUS BRONZE. Placa de Video 

com Clock do Processador 1165mhz ou 1317mhz (boot) e Memória 4GB 

DDR-5 Interface 256bits, CUDA Tecnologia PCI Express 3.0, resolução digital 

máxima 4.096 x 2160 4K.  

13 05 Câmera de vídeo profissional Full HD PTZ (robótica) com as seguintes 

características mínimas: 

 

Deve oferecer sensor MOS de tipo 1 / 2.3Conectividade IP para interface web 

e controle, além de suporte PoE +Suporte gravação via cartão  micros Saída 

de vídeo HDMI e vídeo via protocolo IP entregando até 1080/60p através de 

porta LAN.Deve suportar vídeo, controle e energia atreves de um único cabo 

de rede.Zoom ótico de 22x,zoom digital de 16x, Horizontal resolução 1000 

linhas, iluminação mínima 0.35 lx, ganho 0 dB - 48dB, Pan Range ±175 

graus, Tilt Range -30 to 90°, Pan / Tilt Speed 300°/s, estabilização de 

imagem eletrônica, até 100 presets de movimentos. 

14 01 Mesa controladora de câmera PTZ com a seguinte especificação 

mínima: 

 

Mesa controladora PTZ que utilize comunicação IP e Serial Controle, que 

suporte gravar até 100 movimentos de câmeras como preset, que possua 

ajuste de IP Automático, que possua controle PTZ de câmera. Este item 

deverá ter completa compatibilidade operacional com o item 13 desta relação 

sem que nenhum deles perca qualquer de suas funções. 

15 01 Sistema de câmera Full HD PTZ com acompanhamento automático 

com a seguinte especificação mínima: 

 

Sistema de câmera Full HD PTZ com acompanhamento automático que deve 

ter o recurso de acompanhar uma pessoa previamente selecionada 

automaticamente através de reconhecimento de rosto. 

Deve possuir sensor Exmor/CMOS, saída HD SDI, formatos 1080i/60, 

1080p/60, 720p/60, zoom de 18X, configuração via rede, video via ip com 

resolução de 1920x1080, suportar até 100 presets. Deve acompanhar 

controle remoto PTZ compatível. 

16 01 Matriz de Comutação de Sinais Digitais com as seguintes 

características: 

 

- 20 Entradas em Conector BNC; 

- 20 Saídas em Conector BNC; 

- Suporte aos seguintes tipos de Sinal: SD SDI, HD SDI, 6G SDI,4K e DVB-

ASI, 

- Suporte aos seguintes padrões de Sinal: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 



 Câmara Municipal de Sete Lagoas  
ESTADO DE MINAS GERAIS 

Av. Getúlio Vargas, 111 – Centro – Sete Lagoas / MG - CEP: 35700-046 

Fone: 31 3779-6300 | www.setelagoas.mg.leg.br 

 

Página 26 de 42 

Pregão Presencial 17/2018 

296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601; 

- Deve possuir botões e knob scroll no painel frontal para controle de 

entradas e saídas; 

- Deve possuir Monitor LCD para monitoração das fontes e ajustes via menu; 

- Deve possuir software em plataforma MacOS e Windows para controle; 

- Gabinete em Rack 19" com 1U; 

17 01 Mesa de controle mestre com as seguintes características mínimas: 

 

Deve suportar os formatos HD,SD e Ultra HD, monitor lcd embutido, porta de 

rede para comunicação.10 entradas SDI SD/HD/Ultra HD 4K selecionáveis, 1 

entrada HDMI.10 saídas total.Suportar os formatos: 525i59.94 NTSC,  

720p59.94,  1080i59.94, em conformidade com os padrões SMPTE 259M, 

SMPTE 292M, SMPTE 424M. Construído em gabinete rack padrão 19".  

18 02 Servidor de produção com as seguintes características mínimas: 

 

Deve ser construído em chassi de 1U de altura, possuir processador da 

linha E3 1200,  disco de sistema hot swap espelhado com 1 TB de espaço, 

6GB de memória UDIMM podendo ser expansível até 64GB, 2 slots PCIe 3.0, 

duas portas de rede gigabit, fonte de 230W. 

19 01  Gravador/Reprodutor Digital Profissional de Áudio e Vídeo, com as 

seguintes características mínimas:  

 

1 entrada de vídeo SDI, 2 saídas de vídeo SDI, 1 saída de vídeo padrão HDMI 

tipo A, 1 porta ethernet com POe, 16 canais embedded em SD e HD  

em arquivos QuickTime, padrão SDI 270Mb, 1.5G-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI. 

20 01 Sistema intercomunicador de 8 canais com as características 

mínimas: 

 

Construído em padrão  Rack 19 "/ 1U.Suporte até 8 talkback Intercom Fone 

de ouvido e microfone externo adicional de interfaceBi-cor indicadora, 

indicador de luz.Canal de Fala selecionável, todos ou mudo. 

Permite comunicação limpa e clara. 

Comunicação à distância de até 200 metros. Fornecido com Microfone 

Gooseneck e Luz. Alimentação 12v 1.5ª Acessórios inclusos: 8 x 

Unidades Intercomunicador belt pack com bolsa. 8 x 20m XLR 5 pinnos para 

XLR 5 pinos  Intercom Cabo. 8 x Headset / Microfone. 1 x XLR Gooseneck 

Microfone.1 x XLR Gooseneck Luz. 

21 

 

01 Sistema gerador de streaming para internet com as seguintes 

características mínimas: 

 

Resolução 1080/60p, Video Encoding H.265/H.264 com Bit Rate 100kbps 

para  20Mbps, Audio Encoding AAC-LC  Bit Rate 255kbps. Deve oferecer 3 

streams simultâneos, gravação em midia microSD, rede Ethernet (10BASE-T 

/ 100BASE-TX). 1 entrada HDMI com resolução  (1080p/60(59.94), 

1080p/50, 1080p/30(29.97), 1080p/25, 1080p/24(23.976), 

1080i/60(59.94), 1080i/50, 720p/60(59.94), 720p/50, 720p/30(29.97), 

720p/25, 720p/24.Deve funciona sem a necessidade de PC.  

22 10 Micro conversor SDI para HDMI com as seguintes características 

mínimas: 

 

Deve converter de SDI para HDMI com mult rate  3G-SDI automático 

alternando entre os formatos SD e HD até 1080p60.Conexões : 

1 Entrada de video SD, HD ou 3G-SDI 

1 Saída de video SDI loop  

1 Saída HDMI tipo A  

1 Micro USB para alimentação e configuração. 

Com fonte +5V. 

Auto detecção  SD ou HD. 
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Suportar os formatos: 

525i29.97 NTSC, 625i25 PAL, 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 

1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p 60 

1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60  

23 06 Micro conversor HDMI para SDI com as seguintes características 

mínimas:  

 

Entrada HDMI tipo A, auto detecção de sinal padrão HD ou SD, Reclocking, 

video SDI 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL, HD 720p50, 720p59.94, 720p60 

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 

1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, conformidade com SDI 

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, 

SMPTE 425M, com fonte +5v 

24 02 Sincronizador de Frames e Conversor de formato de vídeo 

profissional com as seguintes características: 

 

1 entrada de vídeo SDI x SD, HD ou Entrada de Vídeo 3G-SDI 1 entrada de 

referência externa, conformidade SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 

296M, SMPTE 424M-B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601, conversão de 

qualquer sinal SD e HD para "720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 

1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 

1080i50, 1080i59.94, 1080i60", com reclocking. 

25 01 Conversor de SDI para áudio com as seguintes características 

mínima:  

 

Entradas de Vídeo SDI 1 x SD, HD ou 3G-SDI. 1 x ALT SDI com comutação 

automática em caso de falha, Saídas de Áudio Analógico 4 canais de 

profissionais balanceados áudio analógico, Saídas de Áudio Digital 8 canais 

de profissional balanceado Áudio AES / EBU. Entradas redundantes SDI 

alterna automaticamente se o principal a entrada SDI é perdida. 

26 01 Conversor de áudio para SDI com as seguintes características 

técnicas mínimas:  

 

Entradas de Vídeo SDI 1 x SD, HD ou 3G-SDI. 1 x ALT SDI com comutação 

automática em caso de falha, entradas de áudio 4 canais  analógico 

balanceado e 8 canais de áudio digital AES / EBU equilibrados, 1 saida de 

video SDI embedded,  Suporte Multi Rate Detecção automática de SD, HD ou 

3G-SDI. 

27 01 Mini Conversor Analógico para SDI  com a seguinte especificação 

mínima: 

 

Mini Conversor Analógico para SDI  de vídeo analógico em componente 

HD/SD, NTSC, PAL ou S-Video para vídeo SDI com a escolha de embutir o 

áudio SDI para AES/EBU balanceado ou entradas de áudio analógico. 

28 01 Rack tipo pedestal com rodas para TV com as seguintes 

características Mínimas:  

 

Rack do tipo móvel com uso de rodízios, prateleira de apoio, inclinação da TV 

ajustável, para tv's de LCD/LED de 37" até 70", capacidade de carga até 

40kg, furação padrão Vesa 200x200 minímo - 600x400 máximo, 

confeccionado em aço carbono. 

29 04 Refletor com 6 lâmpadas Fluorescente tipo Dulux de 55 watts com a 

seguinte especificação mínima: 

 

Refletor para luz fluorescente com capacidade para 6 lâmpadas Dulux de 55 

Watts cada, com 8 bandeiras intensificadoras de luz, refletor espelhado com 

alto rendimento, braço em tubo para manipulação na instalação, reator 

eletrônico de alta frequência, flicker free, vida útil média das lâmpadas 
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10.000 horas. Refletor indicado para fixação em gradil ou pedestal, 

acompanhe Garra timpo Clamp (Garra C). 

30 04 Tripé de Alumínio com 3 estágio e as seguintes configurações 

mínimas:  

 

Tripé em alumínio com pintura eletrostática na cor preta com conexões em 

nylon, tipo cadetão, e estágio, pernas em tubo de 7/8"x 0,84 metros, 

terminal em rosca macho de 3/8". 

31 02 Rack 19" padrão TV com 44U de altura com as seguintes 

características Técnicas Mínimas: 

 

Rack bastidor 19" de 44U, com profundidade de 870mm, estrutura 

monobloco, base com abertura para passagem de cabos, composto de 

tampas laterais com fecho rápido, tampa traseira vazada para ventilação, 01 

bandeja fixa, 01 bandeja deslizante, 01 calha de 12 tomadas 20A,  01 Kit de 

100 porcas gaiola e parafusos para instalação dos equipamentos no rack, , 6 

painéis cegos de 1U, 04 painéis cegos de 2U, na cor preto. 

32 

 

01 Rack operacional tipo mesa de comando em aço com as seguintes 

especificações Mínimas: 

 

Rack operacional tipo mesa de comando construído em chapa de aço carbono 

de 1,2mm, largura máxima 540mm, modulo com 4U na parte superior e 15U 

na parte inferior  do console, profundidade de 710 mm externo, padrão 19 

polegadas, na cor preta,  com console em madeira revestido em fórmica 

preta e frente arredondada, com fechamentos laterais em chapa fechada, 

ventiladas e removíveis, teto com tampa fechada e lisa, descanso de pés 

emborrachado, parte inferior frontal com tampa cega total e removível via 

parafuso, 01 bandeja fixa, 01 réguas com 12 tomadas (2P+T) para utilização 

em A/C, 1 tampa cega de 1U, 01 tampas cegas de 2U na cor  preta. 

33 01 Serviço de desmontagem dos equipamentos de áudio do plenário, 

deslocamento dos equipamentos, remontagem, instalação, 

integração e ativação dos equipamentos de áudio no novo plenário e 

plenarinho devem ser assim realizados: 

  

A Contratada deverá responsabilizar-se por efetuar: 

- A desconexão de todos os tipos de cabo dos equipamentos;  

- Desmontagem dos equipamento dos atuais locais de operação;  

- Realizar o deslocamento dos equipamentos para o prédio e as salas onde 

serão montados;  

- Remontar os equipamentos em seus diversos tipos de suporte de 

operação.  

- instalar todos os tipos de cabos necessários aos equipamentos; 

- Configuração de todos equipamentos e software;  

- Montar e integrar os equipamentos já existentes com os adquiridos; 

- Ativar todos os equipamentos de áudio, vídeo e projetores. 

A Contratada será responsável por qualquer tipo de cabo, conector e 

acessório necessário a realização deste trabalho, sendo ela também 

responsável por quantificar todos os cabos, sendo que para isto deverá 

realizar obrigatoriamente a visita técnica evitando-se assim que a contratada 

alegue desconhecimento de qualquer tipo de serviço, tipo de execução, 

necessidade de qualquer material e se utilize deste motivo para descumprir 

de qualquer obrigação.  

 

Descrição mínima dos cabos a serem utilizados: 

- Áudio: cabo de áudio balanceado com liga de cobre OFHC (Isento de 

Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG. 

- Multicabo de áudio - Multicabo para ligações/interligações estéreo 

fabricado em liga de cobre OFHC (Isento de Oxigênio), bitola de 
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0,20mm²/24AWG, estanhado, veias numeradas. 

- Dados: Cabo com condutor de cobre nú, estruturado para tráfego de voz, 

dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2, 

Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário 

entre os painéis de distribuição e os conectores nas áreas de trabalho, 

Homologação Anatel, Quantidade de Pares 4 pares, 23AWG - reunidos dois a 

dois, formando o par.  

  

A Obrigatoriedade da realização de visita técnica (também chamada de visita 

prévia) toma por base a recomendação do Tribunal de Contas da União, 

conforme Acórdão nº 4.968/2011  - 2ª Câmara, Min. Rel. Raimundo Carreiro, 

DOU de 18.07.2011,  

  

É obrigatório que a Contratada efetue o Registro da ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica pela execução dos Serviços de Instalação, que 

deverá ser supervisionada por Engenheiro com habilitações nos Art. 8º e 9º 

da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, devidamente registrado como 

Responsável Técnico pela Contratada. 

 

34 01 Serviço de Montagem e fornecimento de sistema de tratamento 

acústico e infraestrutura para a iluminação cênica do estúdio da TV 

Câmara, com a seguinte especificação mínima: 

 

Fixação em todas paredes internas, teto e portas pelo lado interno de 

espuma de poliuretano, poliéter, auto-extinguível com tecnologia de 

superfície esculpida em cunhas senoidal com classificação de absorção 

acústica com densidade 28kg/m³ com espessura mínima de 25mm em placas 

de 500mm x 500mm na cor grafite, que atenda a norma de flamabilidade 

NBR 9178. A fixação das placas de espuma de poliuretano deverá ser feita 

por cola própria e especial para este fim.  

 

A Montagem de Grid para iluminação cênica, deve ser produzido nas 

dimensões compatíveis com o estúdio e nas direções horizontais e verticais 

de maneira que permita que se forme um grid com distâncias máximas entre 

os quadrados do grid de 1,5 metros entre eles. Ser montado com Perfilado 

galvanizado liso com medidas de 38X38X600mm. O perfilado deverá ser 

fixado no teto do estúdio por ganchos que permitam ao grid ficar a uma 

distância de no mínimo 15cm do teto ou través de vergalhões do tipo barra 

rosca total mantendo a mesma distância mínima do teto. 

 

Montagem do sistema elétrico da iluminação cênica será composta por painel 

elétrico externo a ser fixado dentro do estúdio e em parede, capaz de abrigar 

cerca de 60 pares de disjuntores padrão , disjuntor geral e conexão terra e 

neutro. Fixação das tomadas nos perfilados sendo a caixa do tipo SRS-1187 

com plugue fêmea trifásico (2P + T) conectados por 3 vias de cabos de 1,5 

mm de bitola, sendo uma das pontas ligadas ao quadro de disjuntores e a 

outra conectada as tomadas. O posicionamento das tomadas deverá 

obedecer e ser proporcional a quantidade e os encontros entre as barras 

horizontais e verticais. Esta execução deve estar perfeitamente 

compatibilizada com o projeto elétrico do novo prédio da Câmara Municipal 

de Sete lagoas e a energia ser oriunda do quadro disponível para isso. 

 

Deverão ser fornecidos todos e quaisquer itens necessários para a realização 

plena deste serviço, incluindo-se os aqui não citados. 

35 01 Serviço de Montagem e fornecimento de um painel de Banda Base 

com conexões de áudio, vídeo e rede de dados, com a seguinte 

especificação mínima: 
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O quadro de conexão de áudio, vídeo e rede de dados deverá ser do modelo 

externo e ser fixado no interior do estúdio na mesma parede do quadro de 

comando elétrico da iluminação cênica, ficando abaixo e a direita do quadro 

elétrico com distância mínima de 30 (trinta) centímetros do quadro.  

Deverá ser composto por caixa tipo painel de comando no tamanho 400 x 

300 x 250 mm, sendo que na tampa da caixa deverão ser fixados 10 

conectores de vídeo tipo BNC back to back para vídeo digital, 10 conectores 

de áudio tipo XLR fêmea, 5 conectores de áudio tipo XLR macho, 5 

conectores para intercomunicação (este conector deverá obedecer ao padrão 

de intercomunicação adotado), 4 conectores de rede tipo painel. 

  

Este sistema deverá ser acompanhado dos respectivos cabos sendo 

interligados entre a caixa e os locais indicados pelo projeto a ser executado, 

na outra extremidade deverá ser montado o terminal e/ou conector que for 

solicitado pelo sistema. 

Descrição mínima dos cabos: 

- Áudio: cabo de áudio balanceado com liga de cobre OFHC (Isento de 

Oxigênio), blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 0,30mm²/22AWG. 

- Vídeo: Cabo Coaxial RG-59 Miniature 3 GHz , impendância de 75 ohms, 

22AWG. 

- Vídeo: Cabo Coaxial RG6 , 75ohms, 94% de malha. 

- Dados: Cabo com condutor de cobre nú, estruturado para tráfego de voz, 

dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2, 

Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para cabeamento horizontal ou secundário 

entre os painéis de distribuição e os conectores nas áreas de trabalho, 

Homologação Anatel, Quantidade de Pares 4 pares, 23AWG - reunidos dois a 

dois, formando o par.  

  

Deverão ser fornecidos todos e quaisquer itens necessários para a realização 

plena deste serviço, incluindo-se os aqui não citados. 

 

36 01 Serviço de desmontagem, deslocamento dos equipamentos, 

remontagem, instalação, integração e ativação da rede de Banda 

Base, dados e fluxo IP da TV Câmara de Sete Lagoas deve ser assim 

realizados: 

 O objetivo principal será obter um sistema totalmente operacional e em 

conformidade com todos componentes (hardwares e serviços) necessários ao 

funcionamento da tecnologia que hoje a TV Câmara de Sete Lagoa dispõem, 

inclusive os não citados de forma clara, mas que deverão ser realizados para 

atingir o perfeito funcionamento do sistema da rede de dados. 

O sistema de Cabeamento Estruturado deve permitir transmissão de sinais 

dentro das condições da nova infra- estrutura física apresentada. Deverão ser 

realizados todos os serviços necessários para atingir a ampliação da 

capacidade do sistema de trabalho como: compartilhamento dos recursos de 

todo o sistema, centralização de informações, ampliação da atual rotina de 

gerenciamento, estruturação do fluxo de ip, bem como a integração e 

consolidação do novo sistema a ser configurado visando a ampliação da 

facilidade operacional e a qualidade da TV Câmara de Sete Lagoas. 

Para isso a contratada será responsável por quantificar todos os cabos, 

conectores e acessórios, sendo que para isto deverá realizar 

obrigatoriamente a visita técnica evitando-se assim que a contratada alegue 

desconhecimento de qualquer tipo de serviço, tipo de trabalho para 

execução, necessidade de qualquer material e se utilize deste motivo para 

descumprir de qualquer obrigação. A Obrigatoriedade da realização de visita 

técnica (também chamada de visita prévia) toma por base a recomendação 

do Tribunal de Contas da União, conforme Acórdão nº 4.968/2011  - 2ª 

Câmara, Min. Rel. Raimundo Carreiro, DOU de 18.07.2011.  
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37 01 Serviço de treinamento e suporte técnico deverá ser assim realizado: 

  

Para todos os equipamentos fornecidos deverão ser realizados treinamentos 

técnicos e operacionais. A duração mínima do treinamento deverá ser de 10 

horas para todos equipamentos e neste total de horas deverão estar 

contemplados:  

  

-       Mapeamento completo da implantação; 

-       Integração geral do sistema; 

-       Funcionalidade individual de cada equipamento; 

-       Operacionalidade individual de cada equipamento; 

-       Funcionamento global de todo sistema; 

-       Operação global de todo o sistema de banda base implantado no 

Estúdio.  

  

Treinamento operacional deverá ser individualizado por equipamento e 

também do procedimento do sistema completo montando o ciclo operacional. 

  

Treinamento operacional dos sistema de software e hardware e deverá 

acontecer no local onde estarão instalados os equipamentos e nos próprios 

equipamentos. 

O treinamento deverá considerar o suporte operacional de integração ao 

sistema já existente e transferido para as novas dependências da Câmara de 

Sete Lagoas e o novo modo operacional a ser adotado após a montagem e a 

integração final dos novos equipamentos.  

Deverá ser fornecido certificado dos cursos ao servidores. 

Deverão ser observados os padrões Internacionais e Brasileiro de qualidade. 

Durante todo o prazo de garantia dos equipamentos (12 meses) poderá ser 

requisitado serviço de suporte e apoio técnico via remota. 

38 01 Fornecimento de projeto básico de engenharia para adequação da 

infraestrutura do Plenário, Plenarinho, Salão Nobre e TV Câmara para 

os sistemas de TV, áudio, vídeo e dados com as seguintes descrições 

mínimas: 

 

O projeto deverá realizado com base na planta básica fornecida pelo 

contratante e ser apresentado em desenho técnico (tipo planta) com 

memorial descritivo, e terá por objetivo orientar a criação e a montagem das 

vias de infraestrutura por onde passarão cabos de elétrica, vídeo, áudio, 

dados e os equipamentos que são necessários a montagem dos sistemas de 

TV, áudio, vídeo, dados e comunicação que interligará as salas do plenário, 

plenarinho, salas de áudio, salão nobre e TV Câmara. 

O projeto deverá ser realizado no padrão técnico adotado no Brasil e deverá 

obedecer a uma escala que possibilite mensurar as distâncias e medidas 

através da simples leitura e conferência via escala do projeto. 

O memorial descritivo deverá conter: O local e descrição da obra, 

considerações, normas técnicas, elementos de segurança, especificação do 

sistema, descrições dos produtos e uma tabela quantitativa (aproximada) dos 

produtos a serem utilizados, bem como a descrição dos serviços. 

O projeto deverá ser apresentado em arquivo digital sendo em formato CAD 

para a planta e PDF para o memorial descritivo e impresso em formato A0 

para a planta e formato A4 para o memorial descritivo. 

A empresa contratada deverá obrigatoriamente ser registrada no CREA e 

apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica onde conste o nome do 

profissional responsável técnico pela licitante, devendo o mesmo ser 

graduado em Engenharia com habilitação nos Art. 8º e 9º da Resolução nº 

218, de 29 de junho de 1973, no Conselho Regional de Engenharia, e 

Agronomia – CREA, sendo este profissional obrigatoriamente o responsável 

técnico pelo projeto. 
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A empresa contratada deverá comprovar o vínculo jurídico do profissional 

responsável técnico: por cópia do contrato de trabalho com a empresa ou 

ficha de empregado da empresa ou registro do empregado; por contrato ou 

instrumento jurídico, por ata de eleição de diretoria ou contrato social 

devidamente registrado no órgão competente, com validade na data da 

licitação; Por certidão de registro junto ao CREA com validade na data da 

licitação. 

 

Será obrigatório que a Contratada efetue o Registro de uma ART (Anotação 

de Responsabilidade Técnica) pela execução do projeto e a mesma deverá 

ser assinada e registrada pelo responsável técnico da contratada. 

 

O Projeto deverá ser apresentado em até 10 dias após a assinatura do 

contrato. 

 

39 01 Fornecimento de produtos e materiais para execução do projeto 

básico de engenharia para adequação da infraestrutura do Plenário, 

Plenarinho, Salão Nobre e TV Câmara para os sistemas de elétrica, 

TV, áudio, vídeo e dados com as seguintes descrições mínimas: 

 

Execução dos serviços e fornecimento de todos os produtos e materiais para 

execução do projeto básico de engenharia para adequação da infraestrutura 

do Plenário, Plenarinho, Salão Nobre e TV Câmara para os sistemas de TV, 

áudio, vídeo e dados conforme especificado no projeto e memorial descritivo 

indicados pelo item Nº 38.  

Será obrigatório que a Contratada efetue o Registro da ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) pela execução dos Serviços de Instalação, que 

deverá ser supervisionada por Engenheiro com habilitações nos Art. 8º e 9º 

da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, devidamente registrado como 

Responsável Técnico pela Contratada. 

O serviço deverá ser realizado num prazo de até 20 dias após a apresentação 

e aprovação do projeto do item 38. 

 

LOTE 02 

 

01 02 Monitor para computador com 23,5" com as seguintes características 

técnicas mínimas: 

Tela plana LCD TFT de 58,4 cm Revestimento anti-brilho Tamanho diagonal 

visível: 58,4 cm, distância entre pixels 0,265 mm x 0,265 mm, entrada 

Conector D-SUB de 15 pinos e Conector HDMI, peso no máximo 3,1kg. 

02 01 Aparelho Televisor LED 40" com as seguintes características 

mínimas: 

 

Resolução nativa de 3840 x 2160 pixels, painel 8 bits com 120hz-mr, padrão 

HDR, Dolby Digital com Codec DTS, 20w RMS, sistema smart tv, padrão 

DLNA para espelhamento, sintonizador digital ISDB-T, sintonizador analógico 

trinorma, 3 HDMI sendo uma do padrão Quick Switch, HDMI Arc, HDMI CEC, 

2 USB, 1 Y-Pb-Pr, 1 rede, processador Quad Core, AC100-240V 50/60Hz com 

selo Procel A. 

03 04 Aparelho Televisor LED 55" com as seguintes características 

mínimas: 

 

Aparelho Televisor LED 55" com resolução nativa de 3840 x 2160, painel 

RGB, sistema de som Dolby Digital Plus, 2 alto falantes com 20w RMS 

total, sintonizador digital ISDB-T, sistema de aplicativos, sistema de 

espelhamento para mobile, 3 HDMI e 2 USB, sem logomarca iluminada, 

consumo de energia média de 121w, peso máximo sem base 15,5kg. 
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04 01 Aparelho Televisor LED 65" com as seguintes características 

mínimas: 

 

Aparelho Televisor LED 65" com resolução nativa de 3840 x 2160, painel 

RGB, sistema de som Dolby Digital Plus, 2 alto falantes com 20W RMS 

total, sintonizador digital ISDB-T, sistema de aplicativos, sistema de 

espelhamento para mobile, 3 HDMI e 2 USB, sem logomarca iluminada, 

consumo de energia média de 160w, peso máximo sem base 23,5kg. 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

A licitante proponente XXXXXXXXX, pessoa jurídica portadora do CNPJ nº ___, 

com sede e administração na Rua ___ nº ___ – Bairro Centro – Município de ____, por seu 

representante legal abaixo assinado, Sr. ___, nacionalidade brasileira, estado civil ___, portador 

da Cédula de Identidade nº ___ e do CPF nº ___, nos autos do processo licitatório nº 19/2018, 

instaurado na modalidade Pregão Presencial nº 17/2018, em cumprimento ao artigo 4º, inciso VII 

da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, DECLARA à Câmara Municipal de Sete Lagoas, que cumpre 

plenamente os requisitos necessários à habilitação no certame em referência. 

 

Local e Data 

 

_________________________________________ 

Licitante Proponente: 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

Orientação: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA COMERCIAL 

E A DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO III 

 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A licitante proponente ____, portadora do CNPJ n.º ___, com sede e administração na 

Rua ___ n.º ___, bairro ___, município de ___, neste ato representado pelo sócio ___, 

nacionalidade brasileira, estado civil ___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da Carteira de 

Identidade n.º ___, residente e domiciliado (a) na Rua ___ n.º ___, bairro ___, município de 

___, CREDENCIA o (a) Sr. (a) ___, nacionalidade brasileira, estado civil ___, profissão ___, 

portador do CPF n.º ___ e da Carteira de Identidade n.º ___, residente e domiciliado(a) na Rua 

___ n.º ___, bairro ___, município de ___, para representá-la perante a Câmara Municipal de 

Sete Lagoas, nos atos relativos ao Pregão Presencial nº 17/2018, podendo, para tanto, 

apresentar proposta de preços e lances verbais, assinar a proposta apregoada, assinar atas, 

impugnar licitantes e propostas, recorrer de qualquer instância administrativa, denegar do direito 

de recurso, rubricar páginas de documentos, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar 

compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, pedir informações, enfim, praticar todos 

os atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento. 

 

Local e Data 

 

___________________________________________________ 

Licitante Proponente: 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

Orientação: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA COMERCIAL 

E A DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME, EPP OU EQUIPARADA 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018 

 

 

A licitante proponente ____, portadora do CNPJ n.º ___, com sede e administração na Rua ___ 

n.º ___, bairro ___, município de ___, neste ato representado pelo sócio ___, nacionalidade 

brasileira, estado civil ___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da Carteira de Identidade 

n.º ___, residente e domiciliado(a) na Rua ___ n.º ___, bairro ___, município de ___,DECLARA, 

sob as penas da Lei, que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo 3º da 

Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos artigos 42 a 49 da citada lei e que cumpre os requisitos legais para qualificação como: 

 

(...) Microempresa, ME ou (...) Empresa de Pequeno Porte, EPP, definida no artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006; 

 

(...) Sociedade cooperativa equiparada à ME ou EPP , tendo auferido, no ano-calendário anterior, 

receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do artigo 3° da Lei Complementar 

n° 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados. 

 

(Assinalar a condição da empresa) 

 

(...) Declaro que a empresa possui restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no artigo 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para 

regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita 

às sanções previstas no artigo 81, da Lei Nacional nº 8.666/93. 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

Local e Data 

 

 

 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal)  

 

 

 

 

Orientação: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO FORA DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA COMERCIAL 

E A DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO V 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Local e Data 

 

 

 

Á 

CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS 

SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS / SECRETARIA GERAL 

ATT.: PREGOEIRA 

 
A licitante proponente ____, portadora do CNPJ n.º ___, com sede e administração na Rua ___ 

n.º ___, bairro ___, município de ___, neste ato representado pelo sócio ___, nacionalidade 

brasileira, estado civil ___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da Carteira de Identidade 

n.º ___, residente e domiciliado (a) na Rua ___ n.º ___, bairro ___, município de ___, vem 

apresentar sua proposta comercial conforme descrição estabelecida no edital do Processo 

Licitatório nº 19/2018, instaurado na modalidade Pregão Presencial nº 17/2018. 

 

1 – Propomos para execução do objeto deste processo licitatório o valor global de R$ 0,00 (...), 

nos termos da planilha anexa. 

 

2. Esta proposta tem validade de 60 (sessenta dias) dias, contados da data da entrega do 

envelope. 

 

3. Vencendo o certame licitatório assinará o instrumento contratual o representante legal ___, 

nacionalidade brasileira, estado civil ___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da Carteira de 

Identidade n.º ___, residente e domiciliado na Rua ___ n.º ___, bairro ___, município de ___. 

 

4. Dados Bancários: Banco: _______; Agência: ______; Conta Corrente: ________ 

 

5. Contatos: e-mail: _______; Outros: ________ 

 

Atenciosamente 
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ANEXO VI 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00/2018 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS E XXXXXX 

 

 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, pessoa jurídica portadora do CNPJ 

19.781.236/0001-30, com sede e administração na Avenida Getúlio Vargas nº 111, região central 

do município de Sete Lagoas/MG, neste ato representado pelo Presidente ___, nacionalidade 

brasileira, estado civil ___, profissão a___, portador do CPF nº ___ e da Carteira de Identidade 

nº ___, residente e domiciliado no Município de Sete Lagoas/MG, doravante denominada 

CÂMARA. 

 

CONTRATADA: XXXXX, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ n.º ___, com sede 

e administração na Rua ___ nº ___, bairro ___, município de ___, neste ato representada pelo 

sócio ___, nacionalidade ___, estado civil ___, profissão ___, portador do CPF n.º ___ e da 

Carteira de Identidade n.º ___, residente e domiciliado na Rua ___ nº ___, bairro ___, município 

de ___. 

 

(1) FINALIDADE – O presente contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o 

relacionamento contratual com vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados na 

Cláusula Primeira, sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho do 

Presidente da Câmara exarado no processo licitatório nº 19/2018. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O objeto do presente instrumento contratual é aquisição de 

equipamentos para a TV Câmara, sonorização do Plenário e Plenarinho, adaptação e transferência 

da TV Câmara para a nova sede, conforme Termo de Referência e a proposta comercial 

apresentada pela CONTRATADA que é parte integrante e inseparável deste contrato 

administrativo, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento contratual tem origem 

no Processo Licitatório nº 19/2018, modalidade Pregão Presencial nº 17/2018, homologado por 

decisão fundamentada do Presidente da Câmara, em conformidade com as normas ditadas pela 

Lei Nacional nº 10.520, de 2002 e da Lei Nacional nº 8.666, de 1993 e outras normas de direito 

civil e administrativo, aplicáveis subsidiariamente à espécie, estando a ele vinculado de forma 

total e plena. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO: O preço total para execução 

do objeto deste contrato é de R$ 0,00 (___), conforme planilha em anexo, nos exatos termos 

da proposta comercial apresentada, independentemente de transcrição neste instrumento dele 

passa a fazer parte integrante e inseparável,  

 

 

1. O recebimento do objeto deste processo será efetuado por Comissão Técnica Especial, 

nomeada pela Presidência, devendo noticiar à autoridade superior caso se encontre em desacordo 

com a proposta comercial apresentada pela licitante ou pelas condições dispostas neste edital. 
 

2. Não aceito o objeto desta licitação, será comunicado à contratada para que proceda a 

respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 10 (dez) dias, contados da 

intimação, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia adquirir através deste 

certame. 
 

3. Condições de Pagamento: A CÂMARA efetuará o pagamento dos equipamentos constantes 

nos LOTES 01 e LOTE 02, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do Relatório de 

Recebimento a ser expedido pela Comissão Técnica Especial, o qual deverá estar acompanhado 

da respectiva Nota Fiscal, juntamente com a certidão de regularidade junto à Secretaria da 

Receita Federal e o Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia. 
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3.1. O pagamento dos serviços executados será realizado no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do Relatório de Recebimento a ser expedido pela Comissão Técnica 

Especial, o qual deverá estar acompanhado da respectiva Nota Fiscal, juntamente com a 

certidão de regularidade junto à Secretaria da Receita Federal e o Certificado de 

Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia. 

 

3.2. A Comissão Especial responsável pela conferência do objeto licitado, identificando 

qualquer divergência na nota fiscal/fatura com o objeto licitado e contratado, deverá 

devolvê-la à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo 

estipulado para pagamento será contado somente a partir da reapresentação do 

documento, desde que devidamente sanado o vício. 

 

3.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 

exclusivamente pela Câmara Municipal, o valor devido será acrescido de atualização 

financeira e sua apuração se fará desde a data do vencimento da obrigação até a data do 

efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 1,00% (um por 

cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:  

 

I= (TX/100)  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;  

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

1. O objeto desta licitação deverá ser executado no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de assinatura do instrumento contratual, com validade e eficácia legal após a 

publicação do extrato do contrato no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas, 

podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º da lei geral das licitações públicas. 

 

 

Entrega 
O objeto desta licitação deverá ser entregue na nova sede da Câmara 
Municipal de Sete Lagoas/MG, situada na Rua Domingos Louventure nº 

335, região central de Sete Lagoas/MG 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: - A presente despesa correrá à conta dos 

recursos específicos consignados no Orçamento do exercício de 2018, constante na seguinte 

dotação orçamentária: 01.031.2040.2.709 – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal – 

3.3.3.90.30.00.00 - Ficha 21 – Material de Consumo // 01.031.2040.1.579 – Aquisição de 

Equipamentos e Materiais Permanentes para uso exclusivo  da Câmara Municipal – 

3.4.4.90.52.00.00 – Ficha 0010 // 01.031.2040.2.709 – Manutenção das Atividades da Câmara 

Municipal – 3.3.3.90.39.00.00 – Ficha 26 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Recusando a licitante proponente a assinar o instrumento de contrato no prazo da Seção XIII, 

item 2, ou ainda, após assinado não cumpri-lo, total ou parcialmente, a Câmara poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar as penas do artigo 7º da Lei Nacional nº 10.520, de 2002, 

cumuladas com as sanções abaixo descritas, não necessariamente na ordem: 

 

a) advertência, nas hipóteses de prestação irregular dos serviços de que não resulte 

prejuízo para a execução contratual; 
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b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total do contrato por dia de 

atraso injustificado na providência necessária e 1% (um por cento) por dia após o 30º 

(trigésimo) dia de atraso, acumulada com as multas cominatórias abaixo: 

 

b.1) multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato por faltas médias, assim 

entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua reincidência, 

esse percentual será de 10% (dez por cento); 

 

b.2) multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de 

inexecução parcial ou total, com ou sem prejuízo para o ente público contratante; 

 

c) impedimento de participar em licitação e de contratar com a Câmara por prazo não 

superior a 05 (cinco) anos, nas seguintes hipóteses: 

 

c.1) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

c.2) ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto; 

c.3) não mantiver a proposta; 

c.4) falhar gravemente na execução do contrato; 

c.5) na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissão de 

providências para reparação de erros; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o (a) contratado (a) ressarcir a Câmara pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, nas hipóteses de: 

 

d.1) Apresentar documentação falsa; 

d.2) Comportar-se de modo inidôneo; 

d.3) Fizer declaração falsa; 

d.4) Cometer fraude fiscal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO CONTRATUAL: Constituem motivos para a rescisão deste 

instrumento de contrato todos aqueles elencados nos artigos 78 e 79 da Lei Nacional nº 8.666, de 

1993, sem prejuízo da aplicação das penas constantes neste instrumento. A rescisão do contrato 

poderá ocorrer: 

 

7.1 - Por ato unilateral e escrito da Câmara, nos casos enumerados nos inciso I a XII e XVII do 

art. 78 da lei acima mencionada; 

 

7.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste processo licitatório, desde que 

haja conveniência para Câmara, ou, 

 

7.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

7.4. De Pleno Direito, ocorrendo de forma independente de vontade de ambas as partes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

1. Executar o objeto desta licitação, obedecendo rigorosamente as normas inerente à atividade 

empresarial e instruções da fiscalização da Câmara. 

 

2. Informar à fiscalização do contrato a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que 

possam atrasar ou impedir a execução do objeto desta licitação dentro do prazo previsto, 

sugerindo as medidas que melhor entender para corrigir a situação. 
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3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, sob pena de 

rescisão do contrato administrativo. 

 

4. Não ceder ou transferir a terceiro, no todo ou em parte, o objeto deste processo licitatório. 

 

5. Responder pelos atos de seus empregados, bem assim por danos ou prejuízos causados à 

Câmara ou a terceiros por si, seus prepostos e empregados. 

 

6. Garantir a qualidade do objeto desta licitação. 

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CÂMARA 

 

9.1. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a execução 

do instrumento de contrato; 

 

9.2. Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente; 

9.3. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato; 

 

9.4. Efetuar o pagamento nas datas previstas neste instrumento; 

 

9.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA, em relação ao objeto licitado; 

 

9.6. Fiscalizar a execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a 

responsabilidade da contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por 

quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

 

9.7. Rejeitar o objeto deste contrato quando constatado a má qualidade ou em desconformidade 

com as especificações constantes no Termo de Referência; 

 

9.8. Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS TRIBUTOS: O valor dos tributos e respectivas alíquotas incidentes 

sobre a execução do objeto contratado, deverão ser discriminados na Nota Fiscal de forma 

detalhada e serão retidos pela Câmara quando efetuar o pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – NOVAÇÃO E RENÚNCIA DE DIREITOS: O não exercício, 

por qualquer das partes aqui qualificadas, dos direitos que lhes são atribuídos neste instrumento 

de contrato não será considerado novação ou renúncia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO/SUBCONTRATAÇÃO: A CONTRATADA não pode 

ceder, subcontratar e nem transferir, no todo ou em parte, o objeto deste processo e do futuro 

contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, nem ser executado em associação 

com terceiros, salvo com autorização prévia e por escrito da CONTRATANTE, sob pena de 

aplicação de sanção e/ou de rescisão contratual. 

 

12.1. Operações de fusão, cisão ou incorporação, realizadas entre a CONTRATADA e terceiros, 

deverão ser comunicadas à CONTRATANTE e, na hipótese de ficar caracterizada a frustração das 

regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão contratual. 

 

12.2. A CONTRATADA não pode ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, 

os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos deste certame, salvo com autorização 

prévia e por escrito da CONTRATANTE. Deverá constar obrigatoriamente da autorização prévia 

que a CONTRATANTE opõe ao Cessionário dos créditos as exceções que lhe competirem, 

mencionando-se expressamente que os pagamentos ao Cessionário estarão condicionados ao 

preenchimento pelo Cedente, de todas as suas obrigações contratuais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. Os casos omissos neste instrumento contratual serão resolvidos à luz da Lei Nacional nº 

8.666, de 1993. 

 

13.2. Qualquer tolerância por parte da CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração das 

obrigações contratuais, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as 

cláusulas do instrumento de contrato, devendo a CONTRATANTE exigir o seu cumprimento a 

qualquer tempo. 

 

13.3. A contratação do objeto licitado não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia 

ou de responsabilidade entre a CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais 

pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do objeto contratado, sendo a 

CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações 

de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, 

seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – LEI ANTICORRUPÇÃO: A CONTRATADA ao celebrar o 

presente instrumento contratual reafirma que conhece e entende os termos da Lei Nacional nº 

12.846, de 2013 – Lei Anticorrupção -, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que 

constitua uma violação das disposições desta Lei. 

 

14.1. A CONTRATADA, por si e por seus administradores, diretores, funcionários, bem como seus 

sócios que venham a agir em seu nome, se obrigam a conduzir suas práticas comerciais, durante 

a execução deste contrato administrativo, de forma ética e em conformidade com os preceitos 

legais aplicáveis, bem como se compromete a não dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou 

autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor 

a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer 

terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou 

para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que 

violem a Lei Anticorrupção. 

 

14.2. Qualquer descumprimento da Lei Anticorrupção pela CONTRATADA, em qualquer um dos 

seus aspectos, ensejará a rescisão imediata deste contrato administrativo, independentemente de 

qualquer notificação, sob pena do pagamento de multa equivalente a 50% do valor do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO: Não obstante a boa fé das partes fica eleito o foro da 

Comarca de Sete Lagoas/MG para dirimir quaisquer questões oriundas da execução deste de 

contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por assim estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos legais, juntamente com duas 

testemunhas que também o assinam. 

 

Sete Lagoas/MG, ____, de ____ de 2018. 

 

ASSINATURAS 


