PODER LEGISLATIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019

A Câmara Municipal de Santo Ângelo, com sede na rua Antunes Ribas, 1111, CEP
98.801-630, torna público que se encontra aberta a licitação sob a modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para Contratação de empresa para aquisição de
equipamentos e instalação de sistema audiovisual. A presente licitação é EXCLUSIVA
PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICRO
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS e regida pela Lei Federal 10.520 de 17 de julho de
2002, Decreto Legislativo nº 218, de 13 de novembro de 2012, Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alterações e demais legislações pertinentes. A Câmara Municipal comunica ainda que
a documentação e propostas deverão ser entregues no Setor de Protocolo da Câmara de
Vereadores de Santo Ângelo, até às 9 horas e 00 minutos do dia 25 de Novembro de
2019, e em seguida às 9 horas e 10 minutos da mesma data será dado início a abertura de
envelopes na Sede da Câmara de Vereadores.
Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, que apresentem
toda a documentação necessária prevista no item 5 desse edital e obedeçam as
especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.
1. DO OBJETO
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e instalação de sistema
audiovisual no plenário da Câmara de Vereadores conforme configuração mínima descritas
no memorial descritivo/modelo de proposta parte integrante desta licitação.
 2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
2.1. No primeiro envelope

À CÂMARA DE VEREADORES DE SANTO ÂNGELO
Pregão Presencial - 03/2019
Envelope nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO
Licitante: Razão social completa

2.2. No segundo envelope

À CÂMARA DE VEREADORES DE SANTO ÂNGELO
Pregão Presencial - 03/2019
Envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO
Licitante: Razão social completa

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
A licitante deverá se fazer presente junto ao Pregoeiro mediante somente um representante
legal, conforme instruções abaixo:
3.1. Caso o representante seja sócio-gerente ou diretor da empresa, deverá apresentar o
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Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social;
3.2. Caso o representante não seja sócio gerente ou diretor, o seu credenciamento
far-se-á mediante:
3.2.1. Carta de credenciamento (conforme modelo do Anexo I), reconhecida em
cartório, assinada pelo representante legal da licitante devidamente identificado, antes
da abertura dos envelopes das propostas, através do ato constitutivo devidamente
atualizado e registrado no órgão competente.
3.3. O credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação, não serão
devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, fora dos
envelopes de proposta e da documentação.
3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatório a licitante se fazer representar em todas as sessões públicas referentes à
licitação. Caso não haja representante legal credenciado, a empresa não será
desclassificada, fica, porém, impedida de participar dos lances nas condições previstas
neste edital.
3.5. O credenciado poderá representar empresas distintas, desde que as mesmas não
participem do mesmo lote, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de
desclassificação das licitantes para o referido lote.
3.6. Na credencial deverão constar, expressamente, os poderes para formular lances,
negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e
desistir de recursos em todas as fases licitatórias.
3.7. No momento do credenciamento, a licitante que pretender se utilizar dos benefícios
previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
deverá apresentar declaração de que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte (conforme modelo Anexo II), assinada por representante legal e por
contador ou técnico contábil da empresa com número de inscrição profissional no CRC –
Conselho Regional de Contabilidade.
3.8. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1. e 3.2. deverá
ser apresentada fora dos envelopes.
4. DA PROPOSTA- Envelope nº 01
4.1. A licitante deverá preencher o Anexo IV – Formulário Proposta de Preços - cujo
prazo de validade é fixado pelo Poder Legislativo em 60 (sessenta) dias - por meio
mecânico, sem emendas, rasuras, datado e assinado por representante legal da
empresa, devendo entregá-lo em envelope lacrado.
4.1.2. O anexo IV deverá ser preenchido com o preço global do objeto, indicado em
moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos,
impostos, taxas e contribuições sociais, pessoal, veículos, obrigações trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre o item, ou,
ainda, despesas de manutenção, entrega, garantia mínima, que correrão por conta da
licitante vencedora. Os extratos de publicações serão efetuados pelo Poder
Legislativo, conforme texto elaborado pela contratada.
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4.2. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não
for conflitante com o instrumento convocatório.
5. DOCUMENTAÇÃO – Envelope nº 02
5.1. Os licitantes deverão apresentar no envelope nº 02 os documentos descritos nos
subitens abaixo, podendo ser originais, cópia autenticada por tabelião ou pela Comissão
de Licitações (art.32, da Lei 8.666). Os documentos expedidos pela INTERNET poderão
ser apresentados em forma original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto,
estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela
Comissão de Licitações.
5.1.1. Habilitação Jurídica
5.1.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de
eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso
de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou
decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento do País, em vigor.
5.1.1.1.1. Ficará dispensada do documento solicitado no subitem 5.1.1 a
licitante que já o tiver apresentado, no presente certame, para fins de
comprovação junto ao credenciamento.
5.1.2. Habilitação fiscal e trabalhista
5.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF),
em vigor.
5.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal).
5.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.
5.1.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
licitante, em vigor.
5.1.2.5. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
FGTS, em vigor.
5.1.2.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, INSS, somente se as
contribuições sociais não estiverem englobadas na Prova de Regularidade
com a Fazenda Federal, em vigor.
5.1.2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDT.
5.1.2.8. Declaração da licitante sob as penas da lei, que não foi declarada
INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública,
comunicando, se for o caso, a superveniência de fato impeditiva da habilitação
(art.32, § 2º, da Lei 8.666) – conforme modelo do Anexo III, assinada por
representante legal da empresa.
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5.1.2.9. Prova de Inscrição estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
5.1.3 Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição
Federal, conforme modelo do Anexo VI, assinado por representante legal da empresa
6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
6.1. O Pregoeiro considerará vencedora a proposta que atenda ao exigido no edital e
apresente o menor preço unitário por item.
6.2. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário por item, desde que a
proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de mercado.
6.3. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos
requisitos do item 5;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexeqüíveis;
e) forem superior ao estipulado no item 8.1 do Memorial Descritivo.
6.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas
no edital.
7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
7.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto
do certame à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação do
Presidente da Câmara Municipal.
7.1.1. Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso,
no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do dia subseqüente à realização do Pregão,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em
igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
7.1.2. Caso as licitantes interpuserem recursos administrativos por meio de fac-símile,
estes deverão ser transmitidos ao Pregoeiro dentro do prazo recursal e seus originais,
serem protocolados na Câmara Municipal, em até 2 (dois) dias úteis da data do
término do prazo recursal, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado.
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7.1.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao
vencedor.
7.1.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
8. DO PROCEDIMENTO
8.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, os
interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório.
8.2. No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para
recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou
seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, nos termos do item 3 do
edital.
8.3. Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à
Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº 1 – Proposta e nº 2Documentação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o
autor da proposta de menor valor e aqueles que tenham apresentado propostas em
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente ao menor
valor.
8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem 8.3, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
8.5. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
8.5.1 Dada à palavra a licitante, esta disporá de até 1 min (um minuto) para
apresentar nova proposta.
8.5.1.1 – Poderá ser solicitado prazo para analisar preço que será concedido a
critério do pregoeiro;
8.6. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, iniciando pelo autor da proposta classificada de
maior valor e as demais, em ordem decrescente de valor. Em caso de empate entre
duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor preço, será realizado o
sorteio.
8.7. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto
no art. 44, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 123/06, sendo assegurada, como
critério do desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas
de pequeno porte.
8.7.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas licitantes sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à
proposta de menor valor.
8.8.  Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:
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8.8.1. A licitante beneficiada pela Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações,
detentora da proposta de menor valor, será convocada para apresentar, no prazo de
até 5 min (cinco minutos) após o encerramento dos lances, nova proposta, inferior
àquela considerada de menor preço;
8.8.2. Se a licitante não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será
facultada, pela ordem de classificação, igual direito às demais microempresas ou
empresas de pequeno porte remanescentes, no mesmo prazo citado no subitem
8.8.1, deste edital.
8.9. O disposto nos subitens 8.7 e 8.8 não se aplica às hipóteses em que a proposta de
menor valor tiver sido apresentada por licitante enquadrada no regime da Lei
Complementar nº 123/06.
8.10. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos
os envelopes nº 1 – Proposta, salvo por motivo justo e decorrente de fato superveniente
e aceito pela comissão (art. 43, § 6º da Lei 8.666/1993). Sujeitando-se a licitante
desistente às penalidades constantes na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002 .
8.11. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último
preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
8.12. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração.
8.12.1. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do
edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser
aceita, devendo o Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor.
8.13. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo
motivadamente a respeito.
8.14. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habilitatórias.
8.15. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.16. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e
assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o lote.
8.17. Nas situações previstas nos subitens 8.14 e 8.16, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
8.18. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre
exame e rubrica.
8.19. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e
motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em
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igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.20. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
8.21. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto do edital à
licitante detentora da melhor oferta do certame.
8.22. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de
cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente
rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do
Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão
previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na qual será obrigatória a
presença de todas as licitantes, sob pena de desclassificação da proposta e decadência
dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recurso.
9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. Após a entrega, instalação, e termo de recebimento dos produtos, o pagamento será
efetivado em até 10 dias.
9.2. As notas fiscais não poderão conter rasuras, e deverão possuir o número da conta
bancária para depósito em nome da empresa.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a
intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das
razões de recurso.
10.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem
como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo,
manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o
término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
10.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
10.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o
ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão
ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob
pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
11 - DAS PENALIDADES
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11.1. A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato, entregar os materiais,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Poder
Legislativo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades aqui previstas na Lei.

11.2. As multas serão descontadas dos pagamentos do respectivo contrato e quando for
o caso, cobradas judicialmente.
11.3. Pelo descumprimento, garantida prévia defesa, poderá ser aplicado ao contratado
as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa equivalente a 20% do valor adjudicado.
III – rescisão de contrato;
IV – suspensão do direito de licitar junto ao Município de Santo Ângelo, por prazo de
até 05 (cinco) anos;
V – declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Município de
Santo Ângelo.
11.4. A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a
punir comunicado por escrito pela fiscalização à direção do órgão.
11.5. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo
das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60
(sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, nos
casos de:
11.5.1. Apresentação de documentação falsa;
11.5.2. Não-manutenção da proposta ou lance verbal;
11.5.3. Comportamento inidôneo;
11.6. Será facultado à licitante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de
defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas no item 11, deste
edital.
11.7. Quando o objeto do contrato não for executado no todo ou parcialmente dentro
dos prazos estipulados, a suspensão do direito de licitar será automática e perdurará até
que seja regularizado o objeto do contrato na sua totalidade, sem prejuízo de outras
penalidades previstas em lei e neste edital.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A documentação e a proposta deverão ser entregues, em envelope fechado e
colado, até o dia e a hora previsto, no seguinte endereço: Rua Antunes Ribas, 1111,
setor de Protocolo da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo;
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12.2. Não será admitida a participação nesta licitação, de pessoas físicas ou jurídicas
sob forma de consórcio;
12.3. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidas à licitação participantes
retardatários;
12.4. Os licitantes deverão esclarecer as dúvidas quanto ao objeto a ser entregue, junto
a Comissão de Licitações da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, em horário de
expediente,
telefone
(55)
3313-2315
ou
pelo
correio
eletrônico:
compras@camarasa.rs.gov.br.
12.5. Da sessão de abertura lavrar-se-á ata que será assinada pelo Pregoeiro, pela
equipe de apoio e pelos representantes credenciados;
12.6. Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas,
apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes
credenciados, o Pregoeiro e a equipe de apoio;
12.7. Não serão aceitas propostas e documentações enviadas através de fac-símile ou
outro meio eletrônico de transmissão de dados;
12.8. A proposta que não atender os requisitos estabelecidos no edital será
desclassificada;
12.9. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas
para a fase de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 60
(sessenta) dias contados da apresentação das propostas. Se não forem retirados em até
30 (trinta) dias após aquele prazo, serão inutilizados;
12.10. Fazem parte integrante deste edital:
12.10.1. Anexo I – Modelo de Credenciamento.
12.10.2. Anexo II – Declaração de Enquadramento para ME, EPP.
12.10.3. Anexo III – Declaração de Idoneidade.
12.10.4. Anexo IV – Formulário Proposta de Preço / Memorial Descritivo dos itens.
12.10.5. Anexo V – Minuta de Contrato.
12.10.6. Anexo VI - de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituição Federal.
12.11. A adjudicação e a homologação desta licitação é de competência exclusiva do Sr.
Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo.
12.12. As despesas decorrentes desta licitação, correrão por conta da dotação
orçamentária 01.01 01 0031 0101 2,063 Desenvolvimento das Atividades Legislativas
4490 52 – Equipamentos e Material Permanente e 3390 39 outros serviços de terceiros PJ.
12.13. À Câmara fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, no
total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.
12.14. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de
responsabilidade do CONTRATADO.
12.15. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a
realização desta licitação na data mencionada no enunciado, o evento será
automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário,
independentemente de nova comunicação.
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12.16. A critério da Administração da Câmara, o objeto da presente licitação poderá
sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93.
12.17. É facultado ao (a) Pregoeiro (a) oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder
em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer, ou a complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originalmente da proposta.
12.18. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das
condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a
88, da Lei n.º 8.666/93.
12.19. Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Ângelo - RS para nele serem dirimidas
quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que
privilegiados.
13. DO RECEBIMENTO DO PRODUTO
13.1. Os produtos deverão ser entregues e instalados até 13/12/2019.
13.2. O recebimento Provisório na Câmara de Vereadores, em horário de expediente, deverá
ocorrer conforme item anterior. O Recebimento definitivo ocorrerá de forma tácita.
13.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo
fornecimento dos materiais, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto.
Santo Ângelo, 08 de novembro de 2019.

MAURICIO FRIZZO LOUREIRO
Presidente do Poder Legislativo de Santo Ângelo - RS

Nos termos do artigo 38 parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, o presente edital foi
examinado e aprovado, por atender aos requisitos Legais, pela Assessoria Jurídica da
Câmara de Vereadores de Santo Ângelo – RS em ____ de Novembro de 2019.
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ANEXO I

CREDENCIAMENTO
(ANEXAR LADO DE FORA DOS ENVELOPES )

Pelo presente, credenciamos o(a) Sr.(a). ........................................,
portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº ..................................., para participar em
procedimento licitatório, Pregão Presencial nº 03/2019, podendo praticar todos os atos
inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada,
inclusive os poderes para formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos
em todas as fases licitatórias.

___________________________, em ____ de _____________________ de 2019
.

Representante legal da empresa (Reconhecido em Cartório)
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO como ME, EPP ou COOPERATIVA
(ANEXAR LADO DE FORA DOS ENVELOPES)
EMPRESA:
CNPJ/MF N°
ENDEREÇO:

Declaro, sob as penas da lei e para fins de direito ao uso dos benefícios previstos
nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa
acima identificada se enquadra como:
(

) microempresa

(

) empresa de pequeno porte

(
) cooperativa, com receita bruta até o limite de R$2.400.000,00 e esta de acordo com o
art. 34 da lei n° 11.488 de 15 de junho de 2007.
Por ser expressão da verdade, eu Contador (a) com registro no CRC – RS
n°............................ firmo a presente.

Santo Ângelo,.........de..........................de 2019.

Assinatura do contador ou técnico contábil
Nome completo:
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ANEXO III

EMPRESA:
CNPJ/MF N°:
ENDEREÇO:

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos, através de seu Diretor ou Responsável Legal, sob as penas da
lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos
termos do art. 87, IV, da Lei de Licitações.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Santo Ângelo, em ______ de __________________ de 2019.

Representante legal da empresa
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL 03/2019

Memorial Descritivo


1. SISTEMA AUDIOVISUAL
1.1. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA
Contratação de empresa para instalação de sistema audiovisual, conforme condições,
quantidades e especificações contidas no descritivo técnico presente neste instrumento,
atendendo as necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO - CMSA.
1.2. NECESSIDADES A SEREM ATENDIDAS
1.2.1. Todos os módulos e partes de hardwares e softwares que integrarem o
sistema deverão utilizar procedimentos padronizados de interface, comprovando
viabilidade e garantia de continuidade.
1.2.2. Todas as funcionalidades do sistema a ser ofertado deverão ser integráveis ao
ambiente de TI da CMSA.
1.2.3. Todo cabeamento, periféricos, acessórios, plugs ou qualquer outro
equipamento, assim como mão de obra para a instalação de todo o sistema deverá
seguir normas técnicas com alto padrão de qualidade e deverão estar inclusos na
solução ofertada.
1.2.3.1. A instalação deve prever futuras manutenções a infraestrutura.
Inclusive quanto a substituição de cabeamento. Portanto, deve se ter fácil
acesso e identificação dos mesmos.
1.2.4. Ilustração das conexões entre as partes integrantes da solução:
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1.2.5. Ilustração da disposição dos principais pontos relevantes para a solução no
plenário da Câmara de Vereadores de Santo Ângelo:
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1.3. PAINEL ELETRÔNICO PRINCIPAL
O painel principal será responsável por exibir conteúdo multimídia aos presentes no
plenário. Durante as sessões plenárias mostrará o tempo de fala dos vereadores, ordem do
dia, matéria sendo discutida e resultado das matérias já apreciadas. Para isso usará
software próprio de responsabilidade da CONTRATANTE.
O painel principal será composto de uma TV 75” fixada na parede atrás da mesa
diretora, logo acima da porta de entrada para a “secretaria”, conforme ilustração em anexo.
Se conectará com o controlador (também identificado na ilustração anexa) através de
conexão HDMI (parte integrante da CPU do controlador). Devido a distância entre o
controlador e o painel, será utilizado um aparelho extensor (HDMI->Ethernet) que usará
cabos ethernet cat5e como meio de transferência de dados entre os pontos.
1.3.1. TELEVISOR SMART DE 75”
- Tamanho de 75”;
- Smart: sim
- Tipo: LED;
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Selo Procel (Eficiência Energética): A
Resolução 4K (3,840 x 2,160);
Controle Remoto com pilha;
Recursos de Video: HDR (High Dynamic Range), HDR 10, HLG (Hybrid Log
Gamma), ;
Conectividade:
- 3 HDMIs
- 1 Entrada Composto (AV)
- 2 USB
- 1 Rede sem fio integrada (Wi-Fi)
- 1 Ethernet LAN
- Bluetooth
Alimentação: 110-220V (Automático)
Peso máximo (sem base): 42kg
Formato da tela: 16:9;
Garantia 12 meses;
Referências: Smart TV Samsung 75NU7100 75” UHD 4K e Smart TV LG
75UJ6585

1.3.2. Suporte de Parede Artículado
- Compatível com a TV ofertada
- Composição: Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática
- Cor: Preta
- Giro Horizontal: até 150º
- Giro Vertical: até 15º para baixo
- Ajuste de Nivelamento
- Distância da parede: 57mm (ou menos) à 500mm (ou mais)
- Fácil acesso aos cabos para manutenção;
- Suportar 45Kg ou mais;
- Referência: ELG A02V6N
1.4. PAINEL ELETRÔNICO AUXILIAR
O painel eletrônico auxiliar será responsável por exibir o tempo de fala dos
vereadores. Será composto de uma TV de 49” e será fixado na parte superior da porta de
entrada do plenário, conforme ilustração em anexo. O sinal será recebido do controlador
(também identificado na ilustração em anexo) através de cabo HDMI. Devido a distância
entre o painel e o controlador, a comunicação deverá ser estendida por cabo ethernet Cat
5e, utilizando um conversor HDMI -> Ethernet. O conversor receberá o sinal através de um
adaptador USB 3.0 -> HDMI.
1.4.1. TELEVISOR SMART DE 49”
- Tamanho de 49”;
- Tipo: LED;
- Selo Procel (Eficiência Energética): A
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Resolução 4K (3,840 x 2,160);
Controle Remoto com pilhas;
HDR (High Dynamic Range), HDR10;
Conectividade:
- 2 HDMI
- 1 Entrada Composto (AV)
- 1 USB
- 1 Rede sem fio integrada (Wi-Fi)
- 1 Ethernet LAN
- Bluetooth
Alimentação: 110-220V (Automático)
Peso máximo (sem base): 15kg
Formato da Tela: 16:9;
Garantia 12 meses;
Referências: Smart TV LED LG 49” 49SM8000PSA e Smart TV LED 50”
Samsung UN49RU7100

1.4.2. Suporte de Parede Artículado
- Compatível com a TV ofertada
- Composição: Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática
- Cor: Preta
- Giro Horizontal: pelo menos 150º
- Giro Vertical: até 15º para baixo
- Ajuste de Nivelamento
- Distância da parede: 25 (ou menos) à 38mm (ou mais)
- Fácil acesso aos cabos para manutenção;
- Suportar 20Kg ou mais;
- Referência: BRASFORMA SBRP140
1.5: HDMI Splitter
O splitter deverá replicar o sinal de saída para o painel principal e o monitor auxiliar do
controlador.
- Entradas: 1
- Saídas: 2
- Suporta imagens 3D
- Resoluções até 1080p incluindo 480i, 576i, 480p, 720p e 1080i
- HDMI categoria 1.4
- Alimentação: 110~230V ou USB
- Referências: Multilaser - WI357, Lotus HDMI Splitter 2x1
1.5.1. 01 (uma) unidade será usada como reserva técnica
1.6. ADAPTADOR MULTI-MONITOR USB 3.0 MACHO PARA HDMI FÊMEA
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O adaptador USB 3.0 para HDMI será conectado na saída USB 3.0 do PC Controlador e
alimentará o sinal do painel auxiliar. O adaptador deverá ser reconhecido pelo PC
controlador como uma nova saída de vídeo adicional e permitir o espelhamento da tela,
extensão da área de trabalho ou ser usado como saída para projeção.
- Resolução até 1080 p / 60 Hz - Suporta 480 p / 576 p / 720 p / 1080 p
- Compátivel com Windows 7/10 e com o computador Controlador.
- Compatibilidade: HDMI 1.4
- Referência: Multilaser WI347, KOKAY 075-0827
1.6.1. 01(uma) unidade será usada como reserva técnica

1.7. EXTENSOR HDMI ATIVO
O extensor HDMI transmitirá o sinal HDMI por cabo ethernet para os painéis devido a
limitação de distância dos cabos HDMI.
- Suporte a CAT6;
- Padrão IEEE-568B;
- Suportar Extensão de pelo menos 20m para cabos CAT6 com qualidade FULL
HD(1080p).
- Utilizar somente 01 (um) cabo de rede para comunicação.
- Taxa de Transferência: 4.95gbps ou superior
- Composto por 2 módulos:
- Entrada: HDMI, Saída: RJ45
- Entrada: RJ45, Saída: HDMI
- Referência: VEX 3120 HDMI, Feasso FEH-CAT60, HDMI extender 30M
1.7.1. 01(uma) unidade será usada como reserva técnica
1.8. PLACA DE CAPTURA HDMI
A placa de captura HDMI receberá as imagens da mesa de corte da transmissão das
sessões plenárias (de responsabilidade da empresa terceirizada pelas filmagens) e exibirá
no painel. Será conectada ao Controlador através da porta USB 3.0 e terá as seguintes
especificações:
- Codec: Hardware codificador H.264 e função Pass-Thru (sem compactação)
- Interface: USB 3.0
- Suporte a Resolução Full HD (1080p) a 60fps
- Resolução de Captura Full HD (1080p) a 30fps
- Compatível com Windows 7/8/10
- Suporte a Conversão Ascendente e Descendente (Up/Down Scaling)
- Compatibilidade com o software OBS (Open Broadcaster Software)
- Alimentação bivolt
- Referências: AverMedia UVC BU110
1.8.1. 01 (uma) unidade será usada como reserva técnica
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1.9. ADAPTADOR VGA PARA HDMI
Será utilizado como saída extra/reserva para comunicação com mais um display.
1.10. CABO CAT6
Os cabos de cobre do tipo ethernet interligarão os módulos extensores de sinal HDMI.
Serão do tipo Par trançado UTP (4 pares) 24 AWG.
1.11. CABO HDMI
Os cabos HDMIs serão conectados tanto na entrada dos módulos extensões HDMI quanto
nos respectivos módulos de saída.
- Comprimento: 0,5m;
- Suporte a versão 2.0 (4K a 60fps)
- 19 pinos
1.12. CABO DE ÁUDIO
O cabo conectará o PC controlador a mesa de som da Câmara de Vereadores.
- Saída: P2
- Entrada: XLR
1.13. CABO DE ENERGIA
O cabo de energia será usado para fazer extensões para a conexão dos televisores e
equipamentos necessários a rede elétrica.
- Tipo: Fio cordão paralelo
- Bitola: 2x1.5mm
1.14. CONTROLADOR
O controlador será uma CPU Dell OptiPlex 3070 de responsabilidade da CONTRATANTE,
portanto NÃO DEVERÁ ser parte da solução ofertada. Sendo descrita neste memorial
somente para fins de completude da solução esperada. O controlador terá as seguintes
saídas: 2 USBs 3.0, 1 HDMI, 1 VGA e 1 DisplayPort, 2 USBs 2.0.
Saídas:
- HDMI: A saída HDMI se comunicará com o Splitter que duplicará o sinal emitido para
dois destinos: monitor auxiliar do controlador e painel principal.
- USB 3.0: uma das portas USB 3.0 se comunicará com o painel auxiliar utilizando o
adaptador USB 3.0 -> HDMI. A segunda porta USB 3.0 recebera as imagens da
transmissão da sessão, recebidas através da placa de captura HDMI.
- DisplayPort: será usada para o monitor principal do controlador.
- Áudio: será conectada à mesa de som do plenário.
2. INSTALAÇÃO
2.1. Todos os plugs, conectores, acessórios, periféricos, buchas, canaletas, parafusos
necessários para a execução da solução, que não tenham sido contemplados nos itens
anteriores, deverão ser inclusos no valor total da execução do serviço.
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3. QUADRO DESCRITIVO DO QUANTITATIVO DOS ITENS
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

01

TV 75”

01

02

Estrutura de fixação articulado para TV 75”

01

03

TV 49”

01

04

Estrutura de fixação articulado para TV 49”

01

05

Splitter 1x2 HDMI

02

06

Cabo Ethernet CAT6 (metro)

45

07

Adaptador USB 3.0 -> HDMI

02

08

Extensor HDMI Cat 5e/6 1080p

04

09

Cabo de Áudio (metro)

10

10

Cabo de energia (metro)

20

11

Cabo HDMI

06

12

Placa de Captura HDMI USB 3.0

02

13

Adaptador VGA -> HDMI

01

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Atender e cumprir a todas as exigências especificadas neste Termo de
Referência;
4.3. Fornecer em definitivo e instalar os equipamentos para a Solução e toda a
infraestrutura necessária à sua implantação e funcionamento;
4.4. Executar testes de funcionamento da Solução nos respectivos locais de
instalação na CMSA;
4.5. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários,
securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre seu pessoal necessário à execução do serviço;
4.6.. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação contidas no edital, em cumprimento ao disposto no
inciso XIII do art. 55 da Lei no 8.666/93;
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4.7. Responder, integralmente, por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos
causados à CMSA ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, diretamente
ou por seus prepostos, em decorrência do contrato, não reduzindo ou excluindo sua
responsabilidade pelo fato da execução do contrato estar sendo fiscalizada ou
acompanhada pela CMSA;
4.8. Aprovar previamente, junto à CMSA, quaisquer alterações relacionadas com a
execução do objeto em pauta;
4.9. Planejar e acordar com antecedência junto à CMSA possíveis interrupções de
outros serviços ou equipamentos, em decorrência da execução do objeto contratado,
evitando a interrupção de eventos programados para os locais de instalação do
presente objeto;
4.10. Apresentar todas as informações solicitadas pela CMSA com relação ao
processo de instalação e operação, de modo a garantir a integridade dos
equipamentos e materiais fornecidos;
4.11. Prestar à CMSA todas as informações e esclarecimentos necessários ao
acompanhamento dos trabalhos, sempre que solicitado;
4.12. Prestar serviços de suporte, assistência técnica, manutenções adaptativas e
manutenções corretivas e preventivas decorrentes de erros ou falhas desde a
implantação do primeiro conjunto de equipamentos e sistemas até o aceite final da
solução, bem como durante a garantia e da vigência do contrato;
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. Exercer gestão, controle, administração e fiscalização do contrato assinado com
a CONTRATADA para a realização do objeto de que trata este Termo de Referência
e o contrato dele decorrente;
5.2. Designar servidor, para representar a CMSA perante a CONTRATADA;
5.3. Determinar a substituição de imediato e a qualquer tempo dos serviços,
equipamentos e empregados da CONTRATADA que não atenderem às exigências
deste Termo de Referência e do contrato e aos requisitos e padrões de qualidade
dos serviços contratados;
5.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre quaisquer irregularidades
referentes à execução dos serviços prestados;
5.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA para o perfeito exercício do objeto contratado;
5.6. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA;
6. GARANTIA
6.1. A CONTRATADA dará garantia da instalação da solução pelo período de 12
(doze) meses. Incluindo todos os equipamentos que compõem a solução (exceto os
equipamentos adquiridos fora do escopo deste processo licitatório, como PC Controlador,
Mesa de Som), cabos, acessórios, periféricos, conectores.
7. PRAZO DE ENTREGA
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7.1. O prazo máximo para entrega, instalação e testes de funcionamento será o dia
13/12/2019.
8. PROPOSTA
8.1 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO
8.1.1. O Poder Legislativo pagará, como forma de contraprestação, à
empresa vencedora, o valor máximo de R$22.800,00 (vinte e dois mil e
oitocentos reais).
8.2 MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga
de poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo
abaixo, à Comissão Permanente de Licitação, nos termos de aceitabilidade deste edital.
Itens e SubItens
Item

Marca

Modelo

Qtd

Unidad
e

Preço Unitário

Preço Total

1.3.1.

R$

R$

1.3.2.

R$

R$

1.4.1.

R$

R$

1.4.2.

R$

R$

1.5.

R$

R$

1.6.

R$

R$

1.7.

R$

R$

1.8.

R$

R$

1.9.

R$

R$

1.10.

R$

R$

1.11.

R$

R$

1.12.
Serviços
Item

Descrição

Qtd

Unidade

Preço
Unitário

Preço
Total
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2

Instalação

Horas

R$

R$

VALOR TOTAL (ITENS + SERVIÇOS): R$ ____,__
Orientações específicas para preenchimento e modelo de proposta a ser apresentado:
1. Os valores de todos os itens deverão ser apresentados separadamente na proposta da
licitante para composição do preço total do grupo.
2. Para o item 1, a licitante deverá discriminar todos os equipamentos e acessórios que
fazem parte da solução apresentada, com indicação de marca, modelo, descrição, preço
unitário, quantidade e preço total, conforme planilha.
3. Para o item 2, instalação, a licitante deverá apresentar o preço unitário e total do serviço.
4. Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
5. A proposta de preços deverá estar datada e assinada.
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ANEXO V
PROCESSO LICITATÓRIO N.º .../2019
PREGÃO PRESENCIAL 03/2019
MINUTA DE CONTRATO N.º …
Pelo presente instrumento particular de contrato o PODER LEGISLATIVO DE SANTO ÂNGELO,
pessoa Jurídica de Direito Público, com sede administrativa na Rua Antunes Ribas, 1111, CNPJ/MF
05.458.479/0001-48,
neste
ato
representado
pelo
seu
Presidente
______________________________, brasileiro, casado, portador da CI-_________________,
residente, nesta cidade, adiante denominado CONTRATANTE e a firma ............... pessoa Jurídica de
Direito Privado, localizada na .............., na cidade de ........., portadora do CNPJ/MF Nº .......... neste
ato representada legalmente por ........... portador da Carteira de Identidade n° ............ e CNPJ n°
........., residente e domiciliado na Rua ........, na cidade de ............., a seguir denominado
CONTRATADO, têm justo e contratado a aquisição dos itens abaixo especificados, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

DA BASE LEGAL DA CONTRATAÇÃO

PRIMEIRA – O presente contrato é celebrado com base no Processo Licitatório n.º XX/2019,
Pregão Presencial 03/2019, homologado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em .................., e
se rege pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, inclusive quanto aos casos
omissos.
SEGUNDA - A legislação aplicável ao presente contrato e os casos omissos, serão regidos
pelas Leis Federais nº 8.666/93, de 21 de junho de l993, 8.883/94, de 06 de julho de 1994,
10.520/2002, Lei Municipal n° 3.203/2009 e demais normas jurídicas atinentes a matéria.

DO OBJETO DO CONTRATO
TERCEIRA - O CONTRATANTE ajusta com o CONTRATADO a aquisição dos itens abaixo
relacionados e suas respectivas instalações, para o qual será pago o valor global, também constante
na relação a seguir, conforme proposta apresentada pela licitante e em conformidade com as
especificações descritas no memorial descritivo parte integrante da licitação.

Itens e SubItens
Item

Marca

Modelo

Qtd

Unidade

Preço Unitário

Preço Total

1.3.1.

R$

R$

1.3.2.

R$

R$
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1.4.1.

R$

R$

1.4.2.

R$

R$

1.5.

R$

R$

1.6.

R$

R$

1.7.

R$

R$

1.8.

R$

R$

1.9.

R$

R$

1.10.

R$

R$

1.11.

R$

R$

1.12.
Serviços
Item

Descrição

2

Instalação

Qtd

Unidade

Preço
Unitário

Preço Total

Horas

R$

R$

VALOR TOTAL (ITENS + SERVIÇOS): R$ ____,__

DA FORMA DE PAGAMENTO
QUARTA - O pagamento será efetuado após satisfeitas as condições de entrega previstas
no edital.
§ Primeiro – O prazo para pagamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento dos produtos, atestado pelo setor responsável e mediante apresentação das notas
fiscais ou notas fiscais/faturas à contratante, sendo condicionado ao pagamento o seguinte:
a) O pagamento será feito através de depósito bancário na conta corrente da contratada, que
deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito
o crédito correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou nota fiscal
fatura.
b) Nos pagamentos efetuados pela Administração, poderão ser efetuadas retenções relativas a
tributos de competência municipal ou os que o mesmo está como responsável pela
legislação vigente.
c) O pagamento, advindo de alterações contratuais conforme faculta o art. 65 da Lei nº
8.666/93, será efetuado nos moldes ali definidos.

26

PODER LEGISLATIVO
d) Nenhuma pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplemento, sem que isso
gere direito ao pleito de atualização.
e) Por atrasos nos pagamentos, superiores a 90 dias, a contratada terá direito a atualização
monetária dos valores devidos, que serão calculados a partir do dia do vencimento.
§ Segundo – Os pagamentos dos produtos advindos dos acréscimos previstos no art. 65 da
Lei nº 8.666/93 serão efetuados nas mesmas condições contratuais.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 UINTA - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão a conta da
Q
dotação orçamentária 01 0031 0001 2,001 Desenvolvimento das Atividades Legislativas - 4490 52 –
Equipamentos e Material Permanente e 3
 390 39 outros serviços de terceiros - PJ.
DA ENTREGA DOS PRODUTOS
SEXTA – A entrega e instalação dos equipamentos deverão ser efetuadas até 13/12/2019.
§ Primeiro - Caso haja reprovação de produtos já recebidos, o contratado deverá substituí-los
em 48 (quarenta e oito) horas, às suas expensas. No caso de não haver reposição dos itens
reprovados, caberá a CONTRATADA a devolução dos valores recebidos do CONTRATANTE,
acrescidos de juros calculados a base de 10% (dez por cento) do contratado, referente ao
pagamento dos lotes reprovados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data
em que expirou o prazo de reposição, independentemente das sanções previstas neste contrato e no
edital.
DAS MULTAS
SÉTIMA– Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados, a Contratada,
assegurada prévia defesa, sujeitar-se-á às seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa equivalente a 20% do valor adjudicado.
c) rescisão de contrato;
d) suspensão do direito de licitar junto ao Município de Santo Ângelo, por prazo de até
05 (cinco) anos;
e) declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o Município de Santo
Ângelo.
OITAVA- No caso de incidência de uma das situações previstas, a Contratante, notificará a
Contratada, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta, justificar por
escrito os motivos do inadimplemento.
Parágrafo Primeiro - Será considerado justificado o inadimplemento, nos seguintes casos:
a- acidentes que impliquem retardamento na prestação dos serviços sem culpa da
Contratada;
b- falta ou culpa do município;
c- caso fortuito ou força maior, conforme parágrafo único do art. 1058, do Código
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Civil Brasileiro.
Parágrafo Segundo – O pagamento da multa poderá se dar com a retenção de parte ou de
todo o valor devido à Contratada, a qual será antecipadamente notificada pela Contratante.

DOS MOTIVOS DE RESCISÃO
NONA - São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial,
aqueles inscritos no artigo 77, 78, 79 e 80 e seus incisos, e, nesse caso, aplicar, também, as sanções
previstas na Lei 8.666/93.

DA RESPONSABILIDADE
DÉCIMA - Compete à CONTRATADA, por sua conta e exclusiva responsabilidade:
a) a CONTRATADA deverá observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as
especificações e demais documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e as cláusulas deste
Contrato;
b) responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, fornecimento e
entrega do (s) objeto deste contrato, inclusive frete, embalagens, seguro, eventuais perdas e danos;
c) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições, de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) cumprir os encargos definidos no Edital nº 03/2019.
DO FORO
DÉCIMA-PRIMEIRA - As partes CONTRATANTES desde já elegem o Foro da Comarca de
Santo Ângelo-RS para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem as partes em pleno acordo, em tudo que se encontra lavrado neste
instrumento particular, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e forma, na presença
de duas testemunhas, para que surta os jurídicos e legais efeitos.
Santo Ângelo, ___ de __________ de 2019.

Mauricio Frizzo Loureiro
Presidente

contratante

_______________________________
Contratado
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ANEXO VI
EMPRESA:
CNPJ/MF N°:
ENDEREÇO:
DECLARAÇÃO

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de Licitante, em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado com o inciso V do
art. 27 da Lei 8.666/93, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas
menores de 18 (dezoito) anos em um trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir dos 14 (quatorze) anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Ângelo, em _____ de _____________ de 2019

Nome completo e assinatura do(a) representante legal da empresa
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019
(ANEXAR LADO DE FORA DOS ENVELOPES)

Razão Social:
CNPJ nº
Endereço:
E-mail:
Cidade:_______________Estado:_____Telefone:___________ Fax:___________
Pessoa para contado:________________________________________________
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local: __________________, ___ de _____________ de 2019.

Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre o Poder Legislativo e a licitante, solicito de Vossa Senhoria
o preenchimento do recibo de entrega do edital, e o envio do mesmo por meio do fax 55 3313-2315,
e-mail: compras@camarasa.rs.gov.br ou pessoalmente na Câmara de Vereadores de Santo Ângelo.
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitações da comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.
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EDITAL Nº 03/2019 PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e instalação de
sistema audiovisual. PROTOCOLO DE PROPOSTAS: até às 9 horas e 00 minutos do dia
25.11.2019. ABERTURA: 25.11.2019 às 9 horas e 10 minutos. Informações poderão ser
obtidas com os membros da Comissão de Licitação, Rua Antunes Ribas, nº 1111, ou pelo
fone (55) 3313-2315, compras@camarasa.rs.gov.br. Os editais também poderão ser
acessados através do sitio: www.camarasa.rs.gov.br
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