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1

– DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO

1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI Nº 3.306/2014, DE 07 DE FEVEREIRO 2014.
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.052/2013, DE 11 DE MARÇO DE 2013 – QUE ESTABELECE A ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA E O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º - O inciso I do Art. 9° da Lei Municipal n° 1.052/2013, de 11 de Março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9° - [...]
I – O Departamento de Contabilidade e Tesouraria, que tem sob a sua responsabilidade promover o registro contábil dos atos da Câmara
Municipal, controle e manutenção de todo aparato de informática da Câmara, elaboração de relatórios gerenciais e organizar toda a
movimentação financeira da Câmara Municipal, receber e despachar com o Presidente da Câmara sobre todos os assuntos internos e externos
ligados à Câmara Municipal.”
Art. 2° - Fica criado o inciso III, no Art. 9°, da Lei Municipal n° 1.052/2013, de 11 de Março de 2013, que vigorará com a seguinte redação:
“Art. 9° - [...]
I – [...]
II – [...]
III – O Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, tem responsabilidade de garantir o recebimento, guarda, distribuição e controle de
materiais e equipamentos adquiridos pela Câmara Municipal, com a responsabilidade da administração e controle do patrimônio municipal,
constituído pelos bens móveis.”
Art. 3° - Fica criado no art. 3° da Lei Municipal n° 1.052/2013, de 11 de março de 2013, o item 8, no inciso II, letra “b”, ficando assim disposto:
“ Art. 3° - [...]
I – [...]
II – [...]
.
.
.
d- Secretaria de Administração e Finanças
6 – Departamento de Contabilidade e Tesouraria
7 – Departamento de Compras e Licitações
8 – Departamento de Almoxarifado e Patrimônio”
Art. 4° - O Anexo I da Lei Municipal n° 1.052/2013, de 11 de Março de 2013- Relação de cargos de provimento efetivo - passa a vigorar com a
redação a seguir, ficando excluídos os cargos de Motorista - CM-MOT, classe II; redução de um cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – CM-ASS,
Classe I e redução de um cargo de Auxiliar de Secretaria II-CM-ASII, Classe IV.
§ 1° - O cargo de Técnico em Informática – CM-TI, passa a integrar a classe III de vencimentos, escolaridade mínima – nível médio, com jornada
de trabalho de 40 horas semanais e recrutamento externo através de concurso público.
§ 2° - Fica criado o cargo de Recepcionista-CM-REC, Classe de vencimento II, escolaridade mínima nível médio, com jornada de trabalho de 40
horas semanais e recrutamento externo através de concurso público com as atribuições constantes do cargo no Anexo II da Lei Municipal
1.052/2013, de 11 de Março de 2013.
Art. 5° - Fica determinado que os cargos de Secretário de Administração e Finanças – Símbolo CM-C04; Supervisor de Compras e Licitações –
CM-C05; Controle Interno – CM-C06, Procurador – CM-C01 e Diretor de Departamento CM-C03, constantes do Anexo III – Relação de Cargos
de Provimento em Comissão, passarão a ser de Provimento restrito a servidores efetivos da Câmara Municipal de Monte Carmelo.
Art. 6° - Ficam extintos do Anexo III da Lei Municipal n° 1.052/2013, de 11 de Março de 2013, os cargos de Chefe de Gabinete da Presidência –
CM-C07; Coordenador Geral da Assessoria Parlamentar – CM-C08, um cargo de Diretor de Departamento CM-C03.
Art. 7º - As despesas desta Lei correrão a conta de dotações do orçamento vigente.
Art.8º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 7 de fevereiro de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente
SEBASTIÃO MARTINS CAETANO NETO
Vice-Presidente
VICENTE DE PAULO COLETA
Secretário
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ANEXO I
RELAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Símbolo

Nº Cargos

Classe

Auxiliar de Serviços Gerais

CM-ASS

02

I

Recepcionista

CM-REC

01

II

Técnico em Informática

CM-TI

01

III

Auxiliar de Secretaria I

CM-AS I

01

IV

Auxiliar de Secretaria II

CM-AS II

01

IV

Auxiliar de Comunicação e Cerimonial

CM-ACC

01

IV

Técnico de Contabilidade

CM-TC

01

V

Técnico- Legislativo

CM-TL

01

VI

Denominação

ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
9 – RECEPCIONISTA
DESCRIÇÃO: Recepcionar o público externo, atuar nas diversas atividades inerentes à área administrativa da Câmara Municipal,
desempenhando atividades relacionadas às competências da unidade onde estiver lotado e compatíveis com o seu grau de instrução e auxiliar
nas reuniões ordinárias, extraordinárias e solenes e na organização dos eventos científicos e culturais, execução de serviços auxiliares.
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:
a) Atender ao público em geral que procure a Câmara Municipal de Monte Carmelo, catalogando e controlando o cadastro de visitantes,
inclusive nas sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais.
b) Receber e enviar as correspondências da Câmara Municipal; seleção e controle de documentos e correspondências oficiais.
c) Atendimento telefônico.
d) Execução de sistema de protocolo.
e) Recepcionar e representar a instituição em eventos e programações institucionais.
f) Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.
g) Redação, recebimento e encaminhamento de ofícios.
h) Desempenhar nas sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais, funções de baixa complexidade, mediante designação da
autoridade superior.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
ESCOLARIDADE MÍNIMA: Ensino de nível Médio.
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
RECURTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante concurso público.
ANEXO III
RELAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
ÓRGÃO: PROCURADORIA
Denominação
Procurador

Símbolo
CM-C01

Quantidade
01

Vencimento
R$ 3.745,00

Quantidade

Vencimento

ÓRGÃO: SECRETARIA GERAL
Denominação

Símbolo
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Diretor Geral
Diretor de Departamento

CM-C02
CM-C03

01
01

R$ 3.852,00
R$ 2.500,00

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Denominação
Secretário de Administração e Finanças

Símbolo
CM-C04

Quantidade
01

Vencimento
R$ 3.745,00

Supervisor de Compras e Licitação

CM-C05

01

R$ 3.745,00

ÓRGÃO: CONTROLE INTERNO
Denominação
Controlador Interno

Símbolo
CM-C06

Quantidade
01

Vencimento
R$ 3.745,00

GABINETES DE VEREADORES /DENOMINAÇÃO ÚNICA: ASSESSOR
PARLAMENTAR
Símbolo
ASP-1
ASP-2

Quantidade por Gabinete
01
01

Quantidade Total
09
09

Vencimento
R$ 1.605,00
R$ 1.926,00

1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
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EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
EM BRANCO
2 – DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
COTAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, através do Departamento de Compras e Licitações e da Comissão Permanente de Licitação, tendo em
vista a intenção de realização de Processo Licitatório para aquisição dos produtos abaixo listados, solicita caso seja de interesse de V.Sa.,
encaminhar orçamento dos respectivos produtos, a fim de finalizar a elaboração de edital da referida Licitação.
QNT.
02
02
02
02
10
10
10
10
02
02
02
02
25

Serviço

Valor Unit.

Valor
Global

Cartucho de Toner Amarelo Tipo 145, novo, original para máquina Impressora Colorida SPC 410DN
RICOH
Cartucho de Toner Ciano Tipo 145, novo, original para máquina Impressora Colorida SPC 410DN
RICOH
Cartucho de Toner Magenta Tipo 145, novo, original para máquina Impressora Colorida SPC 410DN
RICOH
Cartucho de Toner Preto Tipo 145, novo, original para máquina Impressora Colorida SPC 410DN
RICOH
Cartucho de Impressão preto, novo, original, 05A, marca HP, para impressora HP p2055dn.
Cartucho de Impressão preto, novo, original 12A, marca HP, para impressora HP 1020.
Cartucho de Impressão preto, novo, original 35A, marca HP, para impressora HP p1005.
Cartucho de Impressão preto, novo, original 85A, marca HP, para impressora HP 1102W.
Cartucho de impressão, 304 A, marca HP para impressora HP CP 2025, na cor PRETA.
Cartucho de impressão, 304 A, marca HP para impressora HP CP 2025, na cor AMARELO, novo,
original
Cartucho de impressão, 304 A, marca HP para impressora HP CP 2025, na cor MAGENTA, novo,
original
Cartucho de impressão, 304 A, marca HP para impressora HP CP 2025, na cor CIANO, novo, original
Toner RICOH Preto, novo, original, tipo 1170D para multifuncionais RICOH, 230 gramas., novo,
original

MONTE CARMELO, 07 DE FEVEREIRO DE 2014.
____________________________________________
Fornecedor
COTAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, através do Departamento de Compras e Licitações e da Comissão Permanente de Licitação, tendo em
vista a intenção de realização de Processo Licitatório para aquisição da prestação de serviço abaixo listada, solicita caso seja de interesse de V.Sa.,
encaminhar orçamento do respectivo serviço, a fim de finalizar a elaboração de edital da referida Licitação.

Serviço

Valor
mensal
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Valor
Global

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão-de-obra com reposição de
peças, de SISTEMA TELEFÔNICO COM: 1 CENTRAL MODELO CPC GRAFITE MARCA
LEUCOTRON EQUIPADA COM: 02 TRONCOS ANALÓGICOS, com 15 ramais. (A aquisição de
peças é de responsabilidade do contratante) – Contrato de 10 meses (março à dezembro)

MONTE CARMELO, 07 DE FEVEREIRO DE 2014.
____________________________________________
Fornecedor
MINUTA DE CONTRATO
/2014
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONARES DE AR
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93,
art. 24 – inciso II, Processo nº
/2014 e Dispensa nº
/2014, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Dona Clara, 36, Bairro Langoni, CEP 38500-000, inscrita no CNPJ do Ministério da
Fazenda sob o nº 14.309.636/0001-24, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Sr.
GIDEON PENA ROCHA, brasileiro, desquitado, CPF Nº 681.572.316-04 e RG-M.8516.910, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo,
460, Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Monte Carmelo-MG e de outro
, com sede na
, na cidade de
, com
registro no CNPJ n.º
, neste ato representada por seu
, brasileiro, portador do RG nº
, CPF nº
, doravante denominada
CONTRATADA, têm, entre si, justo e acertados o presente contrato de manutenção de condicionadores de ar, estando sujeitas às normas da Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e às cláusulas e condições a seguir expostas:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
A CONTRATADA prestará os serviços de Manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra com reposição de peças de SISTEMA
TELEFÔNICO COM: 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA MODELO CPC GRAFITE, MARCA LEUCOTRON, EQUIPADA COM 02
(DOIS) TRONCOS ANALÓGICOS, com 15 (quinze) ramais. (A aquisição de peças será de responsabilidade do Contratante).
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES
I - Constituem Obrigações da CONTRATADA:
a – Manutenção corretiva: realizada mediante solicitação da CONTRATANTE, para remoção de defeitos que por ventura ocorram nos
equipamentos descritos na cláusula primeira.
a.1- Para a realização da manutenção, a CONTRATADA tem o prazo de
horas, para comparecimento no local a contar do horário da
solicitação;
b – Manutenção periódica preventiva: através de uma visita com periodicidade
, realizada em dia não determinado.
c - Manter em perfeitas condições de funcionamento, de acordo com os padrões técnicos recomendados o equipamento constante da Cláusula
primeira, de propriedade da CONTRATANTE, instalado no endereço supra mencionado e no seu anexo.
d - As visitas, tanto para manutenção corretiva como periódica, serão efetuadas dentro do horário normal de trabalho da CONTRATADA, nos dias
úteis, das 08:00 às 17:00 horas, podendo no entanto, serem feitas fora deste horário, quando assim solicitados pela CONTRATANTE.
e - È obrigação da CONTRATADA, manter-se, durante toda execução do contrato, em compatibilidade, com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no processo de Dispensa nº
/2014, bem como a responsabilidade pelos encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciários das pessoas encarregadas de prestar o serviço.
f - Responsabiliza-se a CONTRATADA pelo cumprimento de todas as cláusulas deste contrato, no caso de venda ou transferência da empresa a
terceiros.
g - A Contratada deverá registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente Contrato, de tudo dando ciência à Contratante,
respondendo integralmente por sua omissão.
h - Pagar todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, especialmente quanto ao INSS, FGTS e
ISS, como estabelecido na legislação em vigor.
II - Constituem Obrigações da CONTRATANTE:
a - Todas as demais prestações de serviços decorridos de danos provocados na intervenção de pessoas não habilitadas pela CONTRATADA, bem
como outros resultantes da tentativa de remoção, substituição, reparação de todo o equipamento ou parte deste e seus componentes, serviços de
ampliação, redução, mudança de local, inclusive se determinados pelas autoridades públicas, correrão por conta da CONTRATANTE, os custos
das peças e componentes substituídos, bem como a mão-de-obra excedente, de acordo com os preços e condições cobrados pela CONTRATADA.
b - A CONTRATANTE, obriga-se a assegurar sempre o livre acesso ao equipamento, das pessoas para tal credenciadas pela CONTRATADA,
para a execução dos serviços contratados, prestando-lhes os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, acerca do mesmo.
c - Pagar à Contratada o preço estabelecido na cláusula terceira, nos termos deste Contrato;
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO
Para a execução dos serviços constantes da cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, até o dia 05 de cada mês subseqüente
ao vencido, através de depósito em conta bancária, a importância de R$
(
) mensais, totalizando um valor global de R$
(
).
PARÁGRAFO ÚNICO – Incluem-se na remuneração estipulada, toda a mão-de-obra comum e especializada, ferramentas e instrumentos
especiais necessários à manutenção corretiva e preventiva.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO
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O presente contrato será pelo prazo de
(
) meses, com termo inicial em
e termo final em
, podendo ser prorrogado por igual
período por meio de Aditamento, aplicando o índice do IGPM acumulado dos últimos 12(doze) meses.
CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS
As despesas deste contrato ficará à conta da dotação orçamentária vigente, rubrica:
CLÁUSULA SEXTA – MODIFICAÇÃO
A CONTRATANTE poderá modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos da CONTRATADA, conforme artigo 58, I, da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA– INEXECUÇÃO E PENALIDADES
A inexecução total ou parcial pela CONTRATADA, poderá importar nas penalidades do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO – A rescisão do contrato, por iniciativa da CONTRATADA, sujeita a mesma à multa rescisória correspondente ao valor
de 10% (dez por cento) do valor do contrato, corrigido na data da rescisão, pelos índices oficiais do governo federal.
CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO
O Presente contrato poderá ser rescindido nos casos seguintes:
a) – por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas situações previstas nos incisos I, XII e XVII, do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
b) – amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, descabendo neste caso,
indenização a qualquer das partes, resguardando o interesse público.
c) – pelo descumprimento por parte da CONTRATADA, das obrigações legais e ou contratuais, assegurando a CONTRATANTE o direito de
rescindir o contrato, a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação e ou extrajudicial.
CLÁUSULA NONA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS
O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Os casos omissos serão
resolvidos à luz da mencionada legislação, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos Princípios Gerais de Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Monte Carmelo/MG, com renúncia de qualquer outro, para dirimir toda e qualquer questão resultante do
presente contrato.
E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Monte Carmelo, de
de 2014.
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Gideon Pena Rocha
Contratante
Contratada
Testemunhas: ________________________________________________
Nome/CPF
________________________________________________
Nome/CPF

COTAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, através do Departamento de Compras e Licitações e da Comissão Permanente de Licitação, tendo em
vista a intenção de realização de Processo Licitatório para aquisição da prestação de serviço abaixo listada, solicita caso seja de interesse de V.Sa.,
encaminhar orçamento do respectivo serviço, a fim de finalizar a elaboração de edital da referida Licitação.

Serviço

Valor
mensal

Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão-de-obra com reposição de
peças de 14 (quatorze) equipamentos condicionadores de Ar, compostos de unidades evaporadoras e
condensadoras, do tipo split. (A aquisição de peças é de responsabilidade do contratante). – Contrato de
10 meses (março à dezembro)

MONTE CARMELO, 07 DE FEVEREIRO DE 2014.

____________________________________________
Fornecedor
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Valor
Global

MINUTA DE CONTRATO
/2014
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONARES DE AR
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93,
art. 24 – inciso II, Processo nº
/2014 e Dispensa nº
/2014, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Dona Clara, 36, Bairro Langoni, CEP 38500-000, inscrita no CNPJ do Ministério da
Fazenda sob o nº 14.309.636/0001-24, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Sr.
GIDEON PENA ROCHA, brasileiro, desquitado, CPF Nº 681.572.316-04 e RG-M.8516.910, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo,
460, Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Monte Carmelo-MG e de outro
, com sede na
, na cidade de
, com
registro no CNPJ n.º
, neste ato representada por seu
, brasileiro, portador do RG nº
, CPF nº
, doravante denominada
CONTRATADA, têm, entre si, justo e acertados o presente contrato de manutenção de condicionadores de ar, estando sujeitas às normas da Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e às cláusulas e condições a seguir expostas:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
A CONTRATADA prestará os serviços de Manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra com reposição de peças de 14 (quatorze)
equipamentos condicionadores de Ar, compostos de unidades evaporadoras e condensadoras, do tipo Split. (A aquisição de peças será de
responsabilidade do Contratante).
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES
I - Constituem Obrigações da CONTRATADA:
a – Manutenção corretiva: realizada mediante solicitação da CONTRATANTE, para remoção de defeitos que por ventura ocorram nos
equipamentos descritos na cláusula primeira.
a.1- Para a realização da manutenção, a CONTRATADA tem o prazo de
horas, para comparecimento no local a contar do horário da
solicitação;
b – Manutenção periódica preventiva: através de uma visita com periodicidade mensal, realizada em dia não determinado.
c - Manter em perfeitas condições de funcionamento, de acordo com os padrões técnicos recomendados o equipamento constante da Cláusula
primeira, de propriedade da CONTRATANTE, instalado no endereço supra mencionado e no seu anexo.
d - As visitas, tanto para manutenção corretiva como periódica, serão efetuadas dentro do horário normal de trabalho da CONTRATADA, nos dias
úteis, das 08:00 às 17:00 horas, podendo no entanto, serem feitas fora deste horário, quando assim solicitados pela CONTRATANTE.
e - È obrigação da CONTRATADA, manter-se, durante toda execução do contrato, em compatibilidade, com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no processo de Dispensa nº
/2014, bem como a responsabilidade pelos encargos
trabalhistas, fiscais e previdenciários das pessoas encarregadas de prestar o serviço.
f - Responsabiliza-se a CONTRATADA pelo cumprimento de todas as cláusulas deste contrato, no caso de venda ou transferência da empresa a
terceiros.
II - Constituem Obrigações da CONTRATANTE:
a - Todas as demais prestações de serviços decorridos de danos provocados na intervenção de pessoas não habilitadas pela CONTRATADA, bem
como outros resultantes da tentativa de remoção, substituição, reparação de todo o equipamento ou parte deste e seus componentes, serviços de
ampliação, redução, mudança de local, inclusive se determinados pelas autoridades públicas, correrão por conta da CONTRATANTE, os custos
das peças e componentes substituídos, bem como a mão-de-obra excedente, de acordo com os preços e condições cobrados pela CONTRATADA.
b - A CONTRATANTE, obriga-se a assegurar sempre o livre acesso ao equipamento, das pessoas para tal credenciadas pela CONTRATADA,
para a execução dos serviços contratados, prestando-lhes os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, acerca do mesmo e
colocando à disposição das pessoas as plantas e dados técnicos em seu poder.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO
Para a execução dos serviços constantes da cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, até o dia 05 de cada mês subseqüente
ao vencido, através de depósito em conta bancária, a importância de R$
(
) mensais, totalizando um valor global de R$
(
).
PARÁGRAFO ÚNICO – Incluem-se na remuneração estipulada, toda a mão-de-obra comum e especializada, ferramentas e instrumentos
especiais necessários à manutenção corretiva e preventiva.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO
O presente contrato será pelo prazo de
(
) meses, com termo inicial em
e termo final em
, podendo ser prorrogado por igual
período por meio de Aditamento, aplicando o índice do IGPM acumulado dos últimos 12(doze) meses.
CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS
As despesas deste contrato ficará à conta da dotação orçamentária vigente, rubrica:
CLÁUSULA SEXTA – MODIFICAÇÃO
A CONTRATANTE poderá modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos da CONTRATADA, conforme artigo 58, I, da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA– INEXECUÇÃO E PENALIDADES
A inexecução total ou parcial pela CONTRATADA, poderá importar nas penalidades do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO – A rescisão do contrato, por iniciativa da CONTRATADA, sujeita a mesma à multa rescisória correspondente ao valor
de 10% (dez por cento) do valor do contrato, corrigido na data da rescisão, pelos índices oficiais do governo federal.
CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO
O Presente contrato poderá ser rescindido nos casos seguintes:
a) – por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas situações previstas nos incisos I, XII e XVII, do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
b) – amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, descabendo neste caso,
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indenização a qualquer das partes, resguardando o interesse público.
c) – pelo descumprimento por parte da CONTRATADA, das obrigações legais e ou contratuais, assegurando a CONTRATANTE o direito de
rescindir o contrato, a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação e ou extrajudicial.
CLÁUSULA NONA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS
O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Os casos omissos serão
resolvidos à luz da mencionada legislação, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos Princípios Gerais de Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Monte Carmelo/MG, com renúncia de qualquer outro, para dirimir toda e qualquer questão resultante do
presente contrato.
E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Monte Carmelo, de
de 2014.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Gideon Pena Rocha
Contratante
Contratada
Testemunhas: ________________________________________________
Nome/CPF
________________________________________________
Nome/CPF

COTAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, através do Departamento de Compras e Licitações e da Comissão Permanente de Licitação, tendo em
vista a intenção de realização de Processo Licitatório para aquisição da prestação de serviço abaixo listada, solicita caso seja de interesse de V.Sa.,
encaminhar orçamento do respectivo serviço, a fim de finalizar a elaboração de edital da referida Licitação.

Serviço
1

Valor
mensal

Serviço de Hospedagem do site www.camaramontecarmelo.mg.gov.br e gerências dos emais
@camaramontecarmelo.mg.gov.br e disponibilização de Software para mnutenção e
atualização do website com as espeficicações mínimas a seguir:

1. ESTRUTURA DA PLATAFORMA WEB (HOSPEDAGEM)
a. Servidor com sistema operacional Linux
i. Plataforma 64 bits
ii. Preferencialmente distribuição CentOS 5.5 ou superior
iii. Sistema de segurança
1. IDS (Detecção de Intrusos)
2. Firewall por regras
iv. Espaço em disco necessário: 10 gigabytes
v. Tráfego mensal necessário: 200 gigabytes
b. Servidor web com Apache
i. Safe mode ativado
ii. Mod reWrite ativado
iii. Suporte a PHP (versão mais atual)
iv. Suporte a PHP/MySQL (versão mais atual)
c. Servidor de Banco de Dados
i. MySQL (versão 5.0 ou superior)
1. Suporte a relacionamentos
2. Suporte a criação de Views
d. Conta de hospedagem com acesso via FTP e PAINEL(CPANEL)
i. Suporte a login seguro SSL
ii. Recursos backup
e. Contas de e-mail ilimitadas
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Valor
Global

i. Suporte a protocolos POP, IMAP, SMTP
ii. Autenticação obrigatória em todos os protocolos
iii. Webmail com interface amigável
iv. Anti-Spam
v. Anti-Virus
2. LINGUAGENS BACKEND
a. Server Side
i. PHP
ii. Shell Script
b. Cliente Side
i. Java Script
3. LINGUAGENS FRONTEND
a. xHTML (validado pelos padrões W3C)
b. CSS3 (validado pelos padrões W3C)
4 - REQUISITOS SISTEMA DE GESTÃO DE CONTEÚDO DO WEBSITE (SISTEMA)
a. Sistema modular
i. Para cada sessão do site, necessário um módulo para gestão
b. Controle de acesso e permissões por usuário/módulo/ação
c. Interface amigável e de fácil de navegação
d. Informações de Help (ajuda) nos módulos
e. Gerenciador de arquivos com navegação por diretórios
f. Solicitação de suporte via sistema (Error Report)
g. Editor de conteúdo com recursos de inserção de textos, imagens e vídeos no corpo da postagem
(notícia, matéria e outros)
h. Integração com redes sociais para atualização dinâmica
i. Módulo integrador de vídeos sob demanda e link ao vivo
i. Configuração de URL de streaming
ii. Programação de visualização ao vivo
iii. Upload de vídeos para exibição sob demanda
1. Cadastro de informações dos vídeos
– Contrato de 10 meses (março à dezembro)

MONTE CARMELO, 07 DE FEVEREIRO DE 2014.

____________________________________________
Fornecedor
MINUTA DE CONTRATO
/2014
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E SOFTWARE DE MANUTENÇÃO DE SITE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93,
art. 24 – inciso II, Processo nº /2014 e Dispensa nº /2014, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, pessoa jurídica
de direito público interno, com sede à Avenida Dona Clara, 36, Bairro Langoni, CEP 38500-000, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob
o nº 14.309.636/0001-24, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Sr. GIDEON
PENA ROCHA, brasileiro, desquitado, CPF Nº 681.572.316-04 e RG-M.8516.910, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo, 460, Bairro
Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Monte Carmelo-MG, e de outro
, com sede na
, na cidade de
com registro no CNPJ n.º
neste ato representada por seu proprietário
portador do RG nº
,CPF nº
, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si,
justo e acertados o presente contrato de hospedagem e software de manutenção de site da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, estando
sujeitas às normas da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e às cláusulas e condições a seguir expostas:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
A CONTRATADA prestará os serviços de Hospedagem de Web site www.camaramontecarmelo.mg.gov.br e gerência dos e-mails
@camaramontecarmelo.mg.gov.br e disponibilização de Software para a manutenção e atualização com as especificações mínimas a seguir:
1. ESTRUTURA DA PLATAFORMA WEB (HOSPEDAGEM)
a. Servidor com sistema operacional Linux
i. Plataforma 64 bits
ii. Preferencialmente distribuição CentOS 5.5 ou superior
iii. Sistema de segurança
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1. IDS (Detecção de Intrusos)
2. Firewall por regras
iv. Espaço em disco necessário: 10 gigabytes
v. Tráfego mensal necessário: 200 gigabytes
b. Servidor web com Apache
i. Safe mode ativado
ii. Mod reWrite ativado
iii. Suporte a PHP (versão mais atual)
iv. Suporte a PHP/MySQL (versão mais atual)
c. Servidor de Banco de Dados
i. MySQL (versão 5.0 ou superior)
1. Suporte a relacionamentos
2. Suporte a criação de Views
d. Conta de hospedagem com acesso via FTP e PAINEL(CPANEL)
i. Suporte a login seguro SSL
ii. Recursos backup
e. Contas de e-mail ilimitadas
i. Suporte a protocolos POP, IMAP, SMTP
ii. Autenticação obrigatória em todos os protocolos
iii. Webmail com interface amigável
iv. Anti-Spam
v. Anti-Virus
2. LINGUAGENS BACKEND
a. Server Side
i. PHP
ii. Shell Script
b. Cliente Side
i. Java Script
3. LINGUAGENS FRONTEND
a. xHTML (validado pelos padrões W3C)
b. CSS3 (validado pelos padrões W3C)
4 - REQUISITOS SISTEMA DE GESTÃO DE CONTEÚDO DO WEBSITE (SISTEMA)
a. Sistema modular
i. Para cada sessão do site, necessário um módulo para gestão
b. Controle de acesso e permissões por usuário/módulo/ação
c. Interface amigável e de fácil de navegação
d. Informações de Help (ajuda) nos módulos
e. Gerenciador de arquivos com navegação por diretórios
f. Solicitação de suporte via sistema (Error Report)
g. Editor de conteúdo com recursos de inserção de textos, imagens e vídeos no corpo da postagem (notícia, matéria e outros)
h. Integração com redes sociais para atualização dinâmica
i. Módulo integrador de vídeos sob demanda e link ao vivo
i. Configuração de URL de streaming
ii. Programação de visualização ao vivo
iii. Upload de vídeos para exibição sob demanda
1. Cadastro de informações dos vídeos
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES
I - Constituem Obrigações da CONTRATADA:
Disponibilização de Software
e prestação dos serviços de hospedagem, manutenção e atualização do Web site
www.camaramontecarmelo.mg.gov.br e gerência dos e-mails @camaramontecarmelo.mg.gov.br, conforme cláusula anterior.
II - manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade, com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação a seguir:
a – Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Municipal;
b – Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
c - Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS;
d - Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social;
e – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO
Para a execução dos serviços constantes da cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, até o dia 05 de cada mês subseqüente
ao vencido, através de depósito em conta bancária, a importância de R$
(
) mensais, totalizando um valor global de R$
(
).
PARÁGRAFO ÚNICO – Incluem-se na remuneração estipulada, toda a mão-de-obra comum e especializada, ferramentas e instrumentos
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especiais necessários à manutenção corretiva e preventiva.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO
O presente contrato será pelo prazo de
(
) meses, com termo inicial em
/
/2014 e termo final em
/
/2014, podendo ser
prorrogado por igual período por meio de Aditamento, aplicando o índice do IGPM acumulado dos últimos 12(doze) meses.
CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS
As despesas deste contrato ficará à conta da dotação orçamentária vigente, rubrica .....
CLÁUSULA SEXTA – MODIFICAÇÃO
A CONTRATANTE poderá modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos da CONTRATADA, conforme artigo 58, I, da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA– INEXECUÇÃO E PENALIDADES
A inexecução total ou parcial pela CONTRATADA, poderá importar nas penalidades do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO – A rescisão do contrato, por iniciativa unilateral da CONTRATADA, sujeita a mesma à multa rescisória correspondente
ao valor de 10% (dez por cento) do valor do contrato, corrigido na data da rescisão, pelos índices oficiais do governo federal.
CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO
O Presente contrato poderá ser rescindido nos casos seguintes:
a) – por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas situações previstas nos incisos I, XII e XVII, do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
b) – amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, descabendo neste caso,
indenização a qualquer das partes, resguardando o interesse público.
c) – pelo descumprimento por parte da CONTRATADA, das obrigações legais e ou contratuais, assegurando a CONTRATANTE o direito de
rescindir o contrato, a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação e ou extrajudicial.
CLÁUSULA NONA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS
O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Os casos omissos serão
resolvidos à luz da mencionada legislação, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos Princípios Gerais de Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Monte Carmelo/MG, com renúncia de qualquer outro, para dirimir toda e qualquer questão resultante do
presente contrato.
E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Monte Carmelo, de

de 2014.
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Gideon Pena Rocha
Contratante
Contratada
Testemunhas: ________________________________________________
Nome/CPF
________________________________________________
Nome/CPF

COTAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, através do Departamento de Compras e Licitações e da Comissão Permanente de Licitação, tendo em
vista a intenção de realização de Processo Licitatório para aquisição da prestação de serviço abaixo listada, solicita caso seja de interesse de V.Sa.,
encaminhar orçamento do respectivo serviço, a fim de finalizar a elaboração de edital da referida Licitação.

Serviço

Valor
mensal

Contratação de empresa autorizada, para prestação de serviço de assistência técnica nos seguintes
equipamentos: 01 Máquina Fotocopiadora marca RICOH modelo Aficio 1515 MPF (08 anos de uso);
02 Máquina Fotocopiadora marca RICOH modelo Afício 161 SPF (05 anos de uso); 01 Impressora
Marca RICOH MODELO SPC 410DN (05 anos de uso)

MONTE CARMELO, 07 DE FEVEREIRO DE 2014.

____________________________________________
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Valor
Global

Fornecedor
MINUTA DE CONTRATO N°
Fotocopiadoras

/2014

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93,
art. 24 – inciso II, Processo nº
/2014 e Dispensa nº
/2014, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Dona Clara, 36, Bairro Langoni, CEP 38500-000, inscrita no CNPJ do Ministério da
Fazenda sob o nº 14.309.636/0001-24, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Sr.
GIDEON PENA ROCHA, brasileiro, desquitado, CPF Nº 681.572.316-04 e RG-M.8516.910, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo,
460, Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Monte Carmelo-MG e de outro a empresa
, com sede na
, Bairro
, na cidade
de
, com registro no CNPJ n.º
, neste ato representada por seu sócio proprietário
, portador do RG nº
e CPF nº
,
doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e acertados o presente contrato de manutenção, estando sujeitas às normas da Lei
Federal n/ 8.666/93 e suas alterações posteriores a seguir expostas:
1 – OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa autorizada, para prestação de serviços de assistência técnica a serem
executados pela CONTRATADA, para os seguintes equipamentos: 01 máquina fotocopiadora marca RICOH modelo Afício 1515MPF (08
anos de uso), 01 máquina fotocopiadora marca RICOH modelo Afício MP 161 SPF (05 anos de uso) e 01 Impressora Marca RICOH
modelo SPC 410DN (05 anos de uso).
1.1 – Inclui-se na execução dos serviços ora contratados, quando necessário, a substituição de partes e/ou peças originais, adequadas, novas ou,
quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante e a realização de vistorias e reparos de defeitos no mínimo uma vez por
mês e, caso necessário a troca de peças, estas serão pagas pela CONTRATANTE, tomadas as devidas providências visando o melhor preço.
2
– FINALIDADE: Sua finalidade é zelar pela manutenção preventiva e corretiva do equipamento objeto deste contrato dentro do princípio da
economicidade.
3 – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: O valor mensal pelos serviços prestados (incluso despesas com viagens e estadia do técnico, se
preciso for) será de R$
(
).
O pagamento será efetuado contra a apresentação da respectiva nota fiscal-fatura, até a data de vencimento nela consignado. O valor Global deste
contrato é de R$
(
).
4 – PRAZO DE VIGÊNCIA: Será de
(
) meses, a contar do dia
de
de 2014, tendo termo final em
de
de 2014,
podendo ser prorrogado por igual período, por meio de Aditamento, aplicando o índice do IGPM acumulado dos últimos sete meses.
5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Executar a manter a instalação elétrica, na qual será ligado o equipamento, dentro dos padrões
técnicos especificados pela CONTRATADA, bem como obedecer as condições ambientais e de espaço recomendadas, evitando que ocorram
danos decorrentes de má operação.
6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Manter o equipamento em prefeitas condições de operação, substituindo partes e peças quando
necessário.
6.1 – A manutenção corretiva será prestada até 48 horas após a chamada da CONTRATANTE, quando será feito também a manutenção
preventiva.
6.2 – Proporcionar treinamento gratuito de operador a pessoas indicadas pela CONTRATANTE, para se inteirar da operação da mesma quando
necessário.
6.3 – Prestar todas as informações técnicas necessárias à Câmara Municipal de Monte Carmelo para a instalação elétrica na qual será ligado o
equipamento.
7 – TRIBUTOS E ENCARGOS: É obrigação da CONTRATADA, manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade, com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação a seguir:
a – Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Municipal;
b – Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
c - Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGS;
d - Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social;
e – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
8 – ALTERAÇÃO CONTRATUAL: A CONTRATANTE poderá modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA, conforme art. 68, I da Lei 8.666/93.
9 – INEXECUÇÃO E PENALIDADES: A inexecução total ou parcial pela CONTRATADA, poderá importar nas penalidades do artigo 87 da
Lei 8.666/93.
10 – RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido nos casos seguintes:
a - por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78 da Lei 8.666/93;
b – amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, descabendo neste
caso, indenização a qualquer das partes, resguardando o interesse público;
c – pelo descumprimento por parte da CONTRATADA, das obrigações legais e ou contratuais, assegurando a CONTRATANTE o direito de
rescindir o contrato, a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação e ou extrajudicial.
Parágrafo único: A rescisão unilateral do contrato, por iniciativa da CONTRATADA, sujeita a mesma à multa rescisória correspondente ao valor
de 10% (dez por cento) do valor do contrato, corrigido na data da rescisão, pelos índices oficiais do governo federal.
11 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS: O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
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Contratos e disposições do Direito Privado.
Os casos omissos serão resolvidos à luz da mencionada legislação, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito.
12 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da dotação orçamentária
_____________________________
13 – FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Monte Carmelo, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento de Contrato, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, na
presença de testemunhas.
Monte Carmelo, de
de 2014.
Gideon Pena Rocha
Câmara Municipal de Monte Carmelo
Contratada

CONTRATANTE

Testemunhas. 1 -____________________________

2 - ________________________________________________________

COTAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, através do Departamento de Compras e Licitações e da Comissão Permanente de Licitação, tendo em
vista a intenção de realização de Processo Licitatório para aquisição da prestação de serviço abaixo listada, solicita caso seja de interesse de V.Sa.,
encaminhar orçamento do respectivo serviço, a fim de finalizar a elaboração de edital da referida Licitação.

Valor
mensal

Serviço

Valor
Global

Serviço de conexão a internet através de um link dedicado com IP fixo com velocidade de 2 MB com
transmissão via rádio. Contrato de 10 meses (março à dezembro)

MONTE CARMELO, 07 DE FEVEREIRO DE 2014.
____________________________________________
Fornecedor
MINUTA DE CONTRATO

/2014

SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET ATRAVÉS DE LINK DEDICADO COM IP FIXO COM VELOCIDADE DE 2 MB COM
TRANSMISSÃO VIA RÁDIO
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93,
art. 24 – inciso II, Processo nº /2014 e Dispensa nº
/2014, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Dona Clara, 36, Bairro Langoni, CEP 38500-000, inscrita no CNPJ do Ministério da
Fazenda sob o nº 14.309.636/0001-24, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente,
GIDEON PENA ROCHA, brasileiro, desquitado, CPF Nº 681.572.316-04 e RG-M.8516.910, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo,
460, Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Monte Carmelo-MG, e de outro
, com sede na Rua
,
, na cidade de
, com
registro no CNPJ n.º
neste ato representada por seu
,brasileiro, portador do RG nº
, CPF nº
, doravante denominada
CONTRATADA, têm, entre si, justo e acertados o presente contrato de hospedagem e software de manutenção de site da Câmara Municipal de
Monte Carmelo-MG, estando sujeitas às normas da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e às cláusulas e condições a seguir
expostas:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
A CONTRATADA prestará os serviços de conexão a internet através de um Link dedicado com IP fixo com velocidade de 2 Mb com transmissão
via rádio.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES
I – Constituem-se obrigações da CONTRATADA:
a – Oferecimento do serviço, conforme cláusula anterior.
b - È obrigação da CONTRATADA, manter-se, durante toda execução do contrato, em compatibilidade, com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação solicitadas no processo de Dispensa nº
/2014.
c - Responsabiliza-se a CONTRATADA pelo cumprimento de todas as cláusulas deste contrato, no caso de venda ou transferência da empresa a
terceiros.
II - Constituem Obrigações da CONTRATANTE:
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a) efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos nas cláusulas terceira e quarta;
b) notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir falhas ou irregularidades encontradas na execução dos serviços;
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, VALOR GLOBAL E FORMA DE PAGAMENTO
Para a execução dos serviços constantes da cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, até o dia 05 de cada mês subseqüente
ao vencido, através de depósito em conta bancária, a importância de R$
(
) mensais, totalizando um valor global de R$ (
).
PARÁGRAFO ÚNICO – Incluem-se na remuneração estipulada, toda a mão-de-obra comum e especializada, ferramentas e instrumentos
especiais necessários à manutenção corretiva e preventiva.
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO
O presente contrato será pelo prazo de
(
) meses, com termo inicial em
/ /
e termo final em
/
/
, podendo ser
prorrogado por igual período por meio de Aditamento, aplicando o índice do IGPM acumulado dos últimos 12(doze) meses.
CLÁUSULA QUINTA - RECURSOS
As despesas deste contrato ficará à conta da dotação orçamentária vigente, rubrica...
CLÁUSULA SEXTA – MODIFICAÇÃO
A CONTRATANTE poderá modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos da CONTRATADA, conforme artigo 58, I, da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA– INEXECUÇÃO E PENALIDADES
A inexecução total ou parcial pela CONTRATADA, poderá importar nas penalidades do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO – A rescisão do contrato, por iniciativa da CONTRATADA, sujeita a mesma à multa rescisória correspondente ao valor
de 10% (dez por cento) do valor do contrato, corrigido na data da rescisão, pelos índices oficiais do governo federal.
CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO
O Presente contrato poderá ser rescindido nos casos seguintes:
a) – por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas situações previstas nos incisos I, XII e XVII, do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
b) – amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, descabendo neste caso,
indenização a qualquer das partes, resguardando o interesse público.
c) – pelo descumprimento por parte da CONTRATADA, das obrigações legais e ou contratuais, assegurando a CONTRATANTE o direito de
rescindir o contrato, a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação e ou extrajudicial.
CLÁUSULA NONA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS
O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Os casos omissos serão
resolvidos à luz da mencionada legislação, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos Princípios Gerais de Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA – FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Monte Carmelo/MG, com renúncia de qualquer outro, para dirimir toda e qualquer questão resultante do
presente contrato.
E por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.
Monte Carmelo,
de
de
.
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Gideon Pena Rocha
Contratante
Contratada
Testemunhas: ________________________________________________
Nome/CPF
_______________________________________________
Nome/CPF

2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
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EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DE CONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
Abertura de processo administrativo: 006/2014
OBJETO - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 001/2014
Abertura de processo administrativo: 007/2014
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TABELIONATO (CARTÓRIO DE NOTAS)
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2014
Abertura de processo administrativo: 008/2014
OBJETO – Serviço de conexão a internet através de um link dedicado com IP fixo com velocidade de 2 MB com transmissão via rádio
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 002/2014
Abertura de processo administrativo: 009/2014
OBJETO – Contratação de empresa autorizada, para prestação de serviço de assistência técnica nos seguintes equipamentos: 01 Máquina
Fotocopiadora marca RICOH modelo Aficio 1515 MPF (08 anos de uso); 02 Máquina Fotocopiadora marca RICOH modelo Afício 161 SPF (05
anos de uso); 01 Impressora Marca RICOH MODELO SPC 410DN (05 anos de uso)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 003/2014
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: 010/2014
OBJETO – Serviço de Hospedagem do site www.camaramontecarmelo.mg.gov.br e gerências dos emais @camaramontecarmelo.mg.gov.br e
disponibilização de Software para mnutenção e atualização do website com as espeficicações mínimas a seguir:
1. ESTRUTURA DA PLATAFORMA WEB (HOSPEDAGEM)
a. Servidor com sistema operacional Linux
i. Plataforma 64 bits
ii. Preferencialmente distribuição CentOS 5.5 ou superior
iii. Sistema de segurança
1. IDS (Detecção de Intrusos)
2. Firewall por regras
iv. Espaço em disco necessário: 10 gigabytes
v. Tráfego mensal necessário: 200 gigabytes
b. Servidor web com Apache
i. Safe mode ativado
ii. Mod reWrite ativado
iii. Suporte a PHP (versão mais atual)
iv. Suporte a PHP/MySQL (versão mais atual)
c. Servidor de Banco de Dados
i. MySQL (versão 5.0 ou superior)
1. Suporte a relacionamentos
2. Suporte a criação de Views
d. Conta de hospedagem com acesso via FTP e PAINEL(CPANEL)
i. Suporte a login seguro SSL
ii. Recursos backup
e. Contas de e-mail ilimitadas
i. Suporte a protocolos POP, IMAP, SMTP
ii. Autenticação obrigatória em todos os protocolos
iii. Webmail com interface amigável
iv. Anti-Spam
v. Anti-Virus
2. LINGUAGENS BACKEND
a. Server Side
i. PHP
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ii. Shell Script
b. Cliente Side
i. Java Script
3. LINGUAGENS FRONTEND
a. xHTML (validado pelos padrões W3C)
b. CSS3 (validado pelos padrões W3C)
4 - REQUISITOS SISTEMA DE GESTÃO DE CONTEÚDO DO WEBSITE (SISTEMA)
a. Sistema modular
i. Para cada sessão do site, necessário um módulo para gestão
b. Controle de acesso e permissões por usuário/módulo/ação
c. Interface amigável e de fácil de navegação
d. Informações de Help (ajuda) nos módulos
e. Gerenciador de arquivos com navegação por diretórios
f. Solicitação de suporte via sistema (Error Report)
g. Editor de conteúdo com recursos de inserção de textos, imagens e vídeos no corpo da postagem (notícia, matéria e outros)
h. Integração com redes sociais para atualização dinâmica
i. Módulo integrador de vídeos sob demanda e link ao vivo
i. Configuração de URL de streaming
ii. Programação de visualização ao vivo
iii. Upload de vídeos para exibição sob demanda
1. Cadastro de informações dos vídeos
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 004/2014
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: 011/2014
OBJETO – Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão-de-obra com reposição de peças de 14 (quatorze)
equipamentos condicionadores de Ar, compostos de unidades evaporadoras e condensadoras, do tipo split. (A aquisição de peças é de
responsabilidade do contratante).
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 005/2014
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: 012/2014
OBJETO – Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão-de-obra com reposição de peças, de SISTEMA
TELEFÔNICO COM: 1 CENTRAL MODELO CPC GRAFITE MARCA LEUCOTRON EQUIPADA COM: 02 TRONCOS ANALÓGICOS,
com 15 ramais. (A aquisição de peças é de responsabilidade do contratante)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 006/2014

3 – DOCUMENTOS CONTÁBEISE OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
PORTARIA DE Nº 27 /2014, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014.
NOMEIA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO QUE ESPECIFICA
O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,
RESOLVE:
Art. 1º- Nomear os servidores LUCIANO LIMÍRIO DE CARVALHO- Mat. 0003-0;
PAULO HUMBERTO XAVIER – Mat. 0005-0 e o Vereador VICENTE DE PAULO COLETA-Mat. 0053-0, para compor a Comissão Especial
para avaliação de desempenho para Progressão Horizontal, dos seguintes servidores:
- Deyvid Junio da Silva – Mat. 0028-3
- Eliany Rodrigues de Oliveira Dias – Mat. 0001-3
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Monte Carmelo, 07 de Fevereiro de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente

PORTARIA Nº 028/2014, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014.
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ESTABELECE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
PARA FINS DE PROGRESSÃO HORIZONTAL, EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 33, III, DA LEI Nº 1052, DE 11 DE
MARÇO DE 2013.
O presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, no uso das atribuições que lhe são conferidas em lei,
RESOLVE:
Artigo 1º - Estabelecer os Critérios de Avaliação dos servidores que objetivam alcançar conceito favorável de desempenho funcional, no
período de interstício de 3 anos de efetivo exercício na função de cargo efetivo:
§ 1º - A Avaliação será realizada sempre por 02 (dois) avaliadores designados através de Portaria pelo Presidente da Câmara Municipal.
§ 2º - Os itens a serem avaliados serão: “pontualidade, assiduidade, eficiência, capacidade de relacionamento com os servidores,
vereadores e o público em geral e iniciativa”.
§ 3º - Para cada fator considerado será atribuída nota de 0 a 10, somando essas notas e dividindo por 05 (cinco) alcançando a Média Inicial (MI)
estipulada por cada avaliador.
Fatores
Avaliação
Pontuação
I – Pontualidade
O(a) servidor(a) apresenta-se ao serviço dentro dos horários determinados.
O(a) servidor(a) encontra-se sempre em seu local de serviço; quando
II – Assiduidade
ausente sempre comunica ao superior imediato.
O(a) servidor(a) cumpre as tarefas dentro dos prazos e as realiza a contento
Cada questão terá
III – Eficiência
sempre que são repassadas, aprendendo com facilidade o que lhe é
valor de 0 a 10
ensinado.
pontos, deste total
IV – Capacidade de
O(a) servidor(a) participa das atividades dos colegas dispondo a colaborar
será feita a média
relacionamento com os
quando necessário e tem bom relacionamento com todas as pessoas do
inicial (MI) dos
servidores vereadores e o público recinto.
fatores de I a V.
em geral
O(a) servidor(a) demonstra interesse pelo seu serviço, está adaptado as suas
V – Iniciativa.
tarefas, desenvolve com boa vontade e se oferece para aprender tarefas
novas
Total dos Pontos Obtidos
Média Inicial (MI) = Pontos Obtidos dividido por 5
Artigo 2º - Fará jus à Progressão, o servidor avaliado que alcançar Média Final (MF) igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) dos
pontos, conforme art. 31 da Lei 967/2011, que será obtida através do somatório das Médias Iniciais (MI) das três avaliações.
§ 1º - A Média Final obtida por servidor, será evidenciada em Parecer Final emitido pela Comissão de Avaliadores.
§ 2º - O servidor que durante o processo de avaliação não alcançou Média Final favorável à sua progressão será dada vista pelo prazo de 10 (dez)
dias para aduzir sua defesa, tendo a Comissão o prazo de 10 (dez) dias para análise e julgamento.
§ 3º - Deferida a defesa o servidor será submetido a novo exame no prazo máximo de 30 (trinta), não ocorrendo nova avaliação nesse período, o
servidor fará jus a Progressão. Sendo indeferida a defesa, o servidor perderá o direito da respectiva Progressão, não influenciando, portanto na
composição do novo período para pleitear progressão.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria n° 012/2012.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Monte Carmelo, 07 de Fevereiro de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente

3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO
EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO - DOEL
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTE CARMELO
RESPONSÁVEL:
SILAS GOMES DA SILVA – comunicacao@camaramontecarmelo.mg.gov.br
TELEFONE: (34)3842-1100 - RAMAL 207
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