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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
EM BRANCO
1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
EM BRANCO
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
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.412 DE 29 DE JANEIRO DE 2015
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A FIRMAR CONVÊNIOS COM OS MUNICÍPIOS CONFRONTANTES, VISANDO A
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA ASSISTIR A POPULAÇÃO NA ÁREA ENTRE AS DIVISAS.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica o Município de Monte Carmelo autorizado firmar convênios ou atos administrativos junto aos Municípios confrontantes, visando
atender a população residente na região da divisa entre os municípios.
Art. 2º - Os Critérios e as condições deverão ser fixadas quando da elaboração do ato administrativo ou convênio, após avaliação de situação
concreta e com estrita observância do interesse público.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo-MG, 11 de Fevereiro de 2015.

AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente da Câmara
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.414 DE 30 DE JANEIRO DE 2015.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR – SECTES.

Pág. 3

O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a celebrar convênio com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SECTES, órgão da Administração Pública Direta, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
19.377.514/0001-99, visando a assunção, pelo primeiro, da gestão administrativa, financeira, contábil, de pessoal, material e patrimonial do Centro
Vocacional Tecnológico – CVT.
Art, 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 11 de Fevereiro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente da Câmara
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.415 DE 30 DE JANEIRO DE 2015
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO ANO DE 2015 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via Decreto, crédito adicional de natureza especial, na contabilidade do Município
de Monte Carmelo, no decorrer da execução orçamentária de 2015, no valor de até R$ 674.896,04 (Seiscentos e setenta e quatro mil oitocentos e
noventa e seis reais e quatro centavos), visando à criação de novas dotações orçamentárias, conforme segue abaixo:
Órgão
Unidade
Subunidade
Função de Governo
Sub-Função
Programa
Projeto/Atividades
Nat. de Despesa

02 – Município de Monte Carmelo
60 – Secretaria Munic Obras, Transportes e Serviços Públicos
03 – Departamento de Obras
15 – Urbanismo
451 – Infraestrutura Urbana
4035 – Investimento em Infra-estrutura para o Desenvolvimento
1.0124– Construção da Vila Olímpica
4.4.90.51.00.00 –
Fonte Recursos:
Valor R$ 674.896,04
Obras e Instalações
124 - Rec. Convênios
TOTAL GERAL
R$ 674.896,04

Art.2º - Para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei serão utilizados como fonte de recursos a receita de capital
do convenio nº 0297.140-59/2009 Ministério do Esporte/Caixa Econômica Federal e Município de Monte Carmelo para construção da Vila
Olímpica.
Art.3º - Fica incluso no Programa 4035 - Investimento em Infraestrutura para o Desenvolvimento, eficiência e transparência, no PPA do
Município de Monte Carmelo para 2014-2017 as ações orçamentárias (Projetos/Atividades) citadas no art. 1º desta lei conforme determina no art.
3º da Lei n.º 1.136/2013 de 20 de dezembro de 2013.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2014, Lei Municipal nº 1192 de 25 de
junho de 2014, os seguintes Projeto/Atividades: 1.0124 – Construção da Vila Olímpica.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo - MG, 11 de Fevereiro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente da Câmara
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.419 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A CELEBRAR CONVÊNIO COM AS INSTITUIÇÕES UNIÃO ALLAN KARDEC
LAR DOS IDOSOS E CONSELHO CENTRAL DE MONTE CARMELO DA SSVP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a celebrar convênio com as instituições União Allan Kardec Lar dos Idosos, associação
privada, inscrita no Ministério da Fazenda sob o n.º 00.068.985/0001-97 e Conselho Central de Monte Carmelo da SSVP, associação privada,
inscrita no Ministério da Fazenda sob o n.º 22.604.680/0002-76.
Art. 2º Os convênios a que se refere o artigo 1º terão por fim auxiliar o Município na institucionalização de idosos em situação de risco social,
identificados pela equipe de proteção social especial da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo - MG, 11 de Fevereiro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente da Câmara

1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
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
Ata da 42ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 3ª Sessão Legislativa. Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano de
dois mil e quinze, ás 11:30 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, reuniram os Senhores
vereadores, sob a presidência do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, para a realização de reunião ordinária. Após a execução do Hino
Nacional Brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feito a chamada dos vereadores e estando ausente apenas o vereador Sebastião Martins Caetano
Neto-Lula Bala, havendo, no entanto, número exigido no Regimento Interno, passou-se à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi
aprovada. O Presidente declarou aberta a reunião, determinando a leitura das correspondências recebidas. Não havendo ninguém inscrito para o
Grande Expediente, o Presidente comunicou que a reunião não seria gravada por falta de energia elétrica, e informou que o Executivo Municipal
encaminhou ofício retirando de pauta o veto do Prefeito ao Projeto de n° 3.403/2014, que faz alterações na Lei Municipal nº 506/2005, de 27 de
abril de 2005 e dá outras providências, oficio que foi lido pela Secretária Edna Rocha Thomaz Falcão. Foi colocado então em discussão o Projeto
de Lei nº 3.410/2015, do Executivo, que Autoriza o Município de Monte Carmelo a celebrar convênio como Movimento Negro Cultural
Carmelitano – MONCCA e dá outras providências. Falaram sobre o projeto os vereadores Wilson Dornelas Rodrigues e Amir Campo FerreiraBatata. Colocado em votação o projeto foi aprovado por unanimidade, em 1º e 2º turnos. O vereador Victor Hugo falou que é favorável ao projeto
mais que ele abre um precedente importante, porque a justificativa do Prefeito para a falta de tanto serviço necessário à população e falta de
dinheiro, mas se tem 30 mil para doar para o carnaval é sinal que dinheiro tem e que ele vai continuar a fazer o seu trabalho e reivindicar serviços
para o povo. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos, em especial aos senhores
vereadores e encerrou a mesma. Eu, Edna Rocha Thomaz Falcão, Secretária, lavrei a presente ata em 05 de Fevereiro de 2015.

2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO







EDITAL N° 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO 004/2015
PREGÃO PRESENCIAL 001/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a Câmara Municipal de Monte
Carmelo, conforme termo de referência.
Abertura das propostas comerciais: 27/02/2015 às 09:00 Horas;
Abertura da sessão do pregão: 27/02/2015 às 09:00 Horas;
Consultas ao edital e divulgação de informações: Câmara Municipal de Monte Carmelo ou www.camaramontecarmelo.mg.gov.br
Esclarecimentos: Câmara Municipal de Monte Carmelo ou através do email: compras@camaramontecarmelo.mg.gov.br
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Referência de Tempo: Horário de Brasília
EDITAL N° 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO 004/2015
PREGÃO PRESENCIAL 001/2015

A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que está aberta a
licitação acima referenciada, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que objetiva a Contratação de empresa para fornecimento contínuo
de acesso à internet para a Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme termo de referência (Anexo I).
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM e será processada na conformidade do disposto na Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente,
na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei Municipal 606/2006 e das condições estabelecidas neste Edital e nos seguintes anexos que o
integram:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo da Proposta de Preços;
Anexo III – Minuta do Contrato
Anexo IV – Minuta de Credenciamento;
Anexo V – Modelo de Declaração de que não emprega menores;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
Anexo VII – Modelo de Declaração de Cumprimento de Habilitação;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Idoneidade.
Até às 09 horas do dia 25/02/2015, poderá, qualquer interessado, apresentar, na Seção de Compras da Câmara Municipal de Monte Carmelo, na
Av. Dona Clara, 36 – Bairro Langoni – CEP: 38.500-000, município de Monte Carmelo/MG, fazer solicitação escrita de esclarecimentos, pedidos
de providências e/ou impugnação ao presente edital, podendo a decisão do pregoeiro sobre tal ser conhecida pelo interessado a partir das
09
horas do dia 26/02/2015, no Setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Monte Carmelo.
As propostas dos interessados serão recebidas pelo pregoeiro até dia 27/02/2015 (vinte e sete de fevereiro de dois mil e quinze), às 09 horas, no
Plenário da Câmara Municipal de Monte Carmelo, na Av. Dona Clara, 36 – Bairro Langoni – CEP: 38.500-000 – Monte Carmelo/MG, data,
horário e local da sessão de julgamento do certame.
1 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
1.1 – Do Credenciamento e da Declaração de Habilitação
1.1.1
1.1.2

a)

b)

No dia, local e horário estabelecidos neste instrumento convocatório, os licitantes interessados em participar, deverão credenciar-se
junto ao Pregoeiro, e apresentar a DECLARAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO VII DESTE EDITAL
Os interessados ou seus representantes legais deverão fazer seu credenciamento na sessão pública de instalação do pregão, comprovando
possuir poderes para formular propostas e para a prática de todos os demais atos do certame, apresentando, FORA DO ENVELOPE, os
seguintes documentos:
Tratando-se de representante legal, O ESTATUTO SOCIAL, CONTRATO SOCIAL OU OUTRO INSTRUMENTO DE
REGISTRO COMERCIAL, registrado na Junta Comercial, (cópia autenticada), no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura
tratando-se de procurador, O ESTATUTO SOCIAL, CONTRATO SOCIAL OU OUTRO INSTRUMENTO DE REGISTRO
COMERCIAL, registrado na Junta Comercial, (cópia autenticada, e a PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU
PARTICULAR, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na
alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga e DECLARAÇÃO CONSTATANTE NO ANEXO VII DESTE
EDITAL.

1.1.3 – Apresentar declaração constante no Anexo VI deste edital, se for o caso;
1.2 - Não será efetuado credenciamento sem a apresentação de todos os documentos, com as devidas autenticações/reconhecimento de firma,
quando exigidos.
1.3 - A falta de credenciamento ou representação não impedirá a licitante de participar do certame licitatório, ficando, porém, IMPEDIDA DE
MANIFESTAR-SE DURANTE AS SESSÕES, INCLUSIVE QUANTO À FORMULAÇÃO DE LANCES VERBAIS E
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.
2 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS ME/EPP
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2.1 – O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá declarar, conforme o Anexo VI, sua condição de ME ou EPP.
2.2 – A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, deverá apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
2.3 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Câmara
Municipal, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de negativa.
2.4 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
2.5 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.
2.6 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos
termos do item 22, do Título X, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.
2.7 – O pregoeiro informará a proposta de menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances e identificará o licitante que estiver
nas condições de ME ou EPP.
2.8 – Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até
5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06.
2.9 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
2.10 – A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada, para no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior
àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.
2.11 – Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro
lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.
2.12 – Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer o seu direito de preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais
ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 14, na ordem de classificação, para o exercício do direito de
preferência.
2.13 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem nesse limite, o sistema realizará sorteio, entre essas
empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance.
2.14 – Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a
classificação da etapa de lances.
2.15 – Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei
Complementar nº 123/06, ofertar o menor preço.
3 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
As propostas e a documentação de habilitação dos interessados deverão ser entregues em envelopes separados, não transparentes, lacrados e
rubricados no fecho, com o seguinte endereçamento:
AO PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 004/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme termo
de referência (Anexo I)
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
AO PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 004/2015
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme termo
de referência (Anexo I)
ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
LICITANTE:
3.1 – Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, postal, por meio eletrônico ou similar;
3.2 – Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntada ou substituição de quaisquer documentos, nem retificação de preços ou
condições.
3.3 – O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão promotor da licitação, observada as prescrições
da legislação específica.
3.4 – Os envelopes das propostas e da documentação deverão conter, obrigatoriamente:
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3.4.1 – ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
A Proposta de Preços, conforme o modelo do Anexo II, compreenderá:
a)
b)
c)

A descrição detalhada do serviço ofertado, características técnicas, podendo fazer-se acompanhar de catálogos, folhetos, prospectos e
demais elementos informativos que permitam avaliar sua qualificação técnica
o preço, conforme modelo anexo;
o prazo de validade da proposta de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

3.4.1.1 – A proposta deverá estar digitada com clareza, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, em papel timbrado da licitante,
ou impressa por processo eletrônico, com a indicação do número desta licitação, a identificação e endereço completo da proponente e a
qualificação do signatário.
3.4.1.2 – Na formação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com o fornecimento, ficando certo que não será
admitida qualquer alegação posterior que vise a ressarcimentos de custos não considerados nos preços cotados, ressalvadas as hipóteses de criação
ou majoração de encargos fiscais.
3.4.1.3 – Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas (02/02/2015), com prazo de validade mínima de 30 (trinta)
dias, considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo, portanto, computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
3.4.1.4 – Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Câmara Municipal, por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a partir da
data de sua reapresentação, na forma prevista no subitem 3.4.1.3.
3.4.1.5 – As vantagens não previstas neste edital não serão consideradas no julgamento da proposta, não trazendo nenhum benefício à licitante,
nem no julgamento da proposta, nem na execução do contrato, caso vencedora.
3.4.1.6 – Para efeito do pagamento da fatura, a proponente poderá identificar conta-corrente e agência bancária onde deseja que seja efetuado o
crédito correspondente.
3.4.2 – ENVELOPE 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
O Envelope n.º 02 HABILITAÇÃO, conterá os documentos em uma única via original ou cópia legível autenticada por cartório competente ou
autenticados de acordo com o item 3.5 deste Edital, com vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes; referentes a habilitação
jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira.
3.4.2.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)

Registro comercial, no caso de empresa individual

b)

Ato constitutivo, estatuto, contrato social e suas alterações, ou contrato social consolidado, devidamente registrado, se sociedade
comercial e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus diretores;
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

c)

3.4.2.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.
Os atestados de Capacidade Técnica terão prazo de validade indeterminado, salvo quando no mesmo estiver explícita sua validade.
3.4.2.3 – PARA REGULARIDADE FISCAL:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da licitante.
Prova de INSCRIÇÃO no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, da sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva, com efeito de Negativa, relativa à Seguridade Social (INSS), na forma da lei.
Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, expedida pela Caixa Econômica
Federal.
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Municipais relativa
ao domicílio ou sede do licitante, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, na forma da lei.
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais relativa ao
domicílio ou sede do licitante, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, na forma da lei.
Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
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h)
i)
j)

Federais e a Dívida Ativa da União, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, na forma da lei.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), que prova a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
instituída pela Lei 12.240 de 07/11/2011, emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho.
Alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente do município sede do licitante.
Os interessados deverão comprovar, ainda, para efeito de habilitação, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854/99, conforme Anexo V e ainda a declaração contida no Anexo VIII deste Edital.

3.4.2.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a)

b)

Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução
de pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da
Lei 8.666/93.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

3.4.2.4.1 - A comprovação da boa situação financeira da empresa deve ser feita de forma objetiva, através de declaração firmada pelo contador da
empresa devidamente identificado com o nome e registro do profissional, constando o cálculo dos seguintes índices contábeis:
a) Índice de Liquidez Corrente (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 01 (UM), a ser obtido pela fórmula:
ILC =

AC
---------PC

Onde: AC é o Ativo Circulante e PC é o Passivo Circulante.
b) Índice de Liquidez Geral (ILG) IGUAL OU SUPERIOR A 01 (UM), a ser obtido pela fórmula:
ILG =

AC + RLP
------------------PC + ELP

Onde: RLP é o Realizável a Longo Prazo e ELP é o Exigível a Longo Prazo.
c) Solvência Geral (SG), igual ou superior a 01 (UM) a ser obtido pela fórmula:
SG =

Ativo Total
------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

3.4.2.4.2 - Quando não atendidos os índices contábeis solicitados no Item 3.4.2.4.1, o proponente poderá apresentar a comprovação de capital
social realizado e registrado na Junta Comercial do Estado da sede da licitante, na data da apresentação da proposta de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação, subscrito e integralizado, por meio de ato societário devidamente registrado, tudo em atenção ao que
preconiza o § 3º do artigo 31 da Lei Federal nº 8.666/93.
1.6.4.3 - Para as empresas recém-criadas dentro do exercício deverão apresentar o seu último balancete, demonstrando a sua situação patrimonial e
financeira. Para as demais empresas continua a previsão editalícia de que deverão apresentar o Balanço Patrimonial exigido na forma da lei,
vedado os Balancetes e Balanço Provisório.
3.5 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original ou cópias autenticadas em cartório, sendo, no entanto, possível, ainda,
a autenticação dos mesmos pelo (a) Pregoeiro (a) ou equipe de apoio.
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3.6 – Será disponibilizado aos interessados a participarem como licitantes apresentarem os documentos originais com cópia fiel a ser conferida por
servidor público desta casa, que aporá o carimbo de "confere com o original" e assinatura identificada, desde que tais documentos (original e
cópia) sejam apresentados até às 08:59 horas do dia 27/02/2015, no Setor de Compras da Câmara Municipal de Monte Carmelo.
4 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES-OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS
Os envelopes das propostas e da documentação de habilitação serão recebidos pelo pregoeiro, em sessão pública, na data, horário e local seguintes:
Data: Dia 27/02/2015 (vinte e sete de fevereiro de dois mil e quinze)
Hora: 09:00 horas
Local: Plenário da Câmara Municipal de Monte Carmelo, situada à Av.Dona Clara, 36 – Bairro Langoni - Monte Carmelo/MG.
Colhida a assinatura dos representantes das licitantes na Lista de Presença, o pregoeiro encerrará a fase de recebimento dos envelopes.
4.1 – Uma vez iniciada a abertura dos envelopes das propostas, não será recebida nenhuma outra oferta de licitante retardatário e em nenhuma
hipótese será concedido prazo para apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou alteração das condições
ofertadas.
4.2 – Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o pregoeiro procederá, imediatamente, a abertura das propostas de preços, cujos documentos
serão lidos e rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes que o desejarem.
4.3 – Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder do pregoeiro, e serão abertos após a análise da
aceitabilidade das propostas, em relação ao ofertante da proposta de menor valor global e do segundo colocado.
4.4 – Análise das propostas
4.4.1 – As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem crescente dos preços finais, a partir da de menor valor.
4.4.2 – Para efeito da classificação, será considerado o preço total global resultante dos valores originariamente cotados.
4.4.3 – O pregoeiro conferirá os valores cotados na proposta de menor valor. Na hipótese de divergência entre valores expressos em números e por
extenso, prevalecerão, para efeito de classificação, os valores por extenso, ficando esclarecido que o pregoeiro fará as correções de soma que se
fizerem necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados.
4.4.4 – O pregoeiro indicará, na ata da sessão, os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou inaceitabilidade de preços, bem como sobre a
classificação ou desclassificação de propostas.
4.5 – Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos no Edital, o pregoeiro dará início à etapa competitiva da
licitação através de lances verbais e sucessivos, que poderão ser oferecidos pelos autores da proposta de valor total global mais baixo e das ofertas
com preços até 10% (dez por cento) superior à primeira.
4.6 – Se não houver pelo menos 03 (três) propostas nas condições indicadas no subitem anterior, poderão fazer lances verbais os autores das 03
(três) propostas de menor valor total global, quaisquer que tenham sido os preços indicados nas propostas escritas, aí incluídos a de menor valor;
4.7 – A etapa de lances verbais, pelo valor total global por item, processar-se-á na forma a seguir indicada.
4.7.1 – Os lances serão iniciados, a cada rodada, pelo detentor da proposta de maior valor total global até então apurada dentre os selecionados
para lance.
4.7.2 – Os intervalos mínimos de valor para cada lance serão de R$ (5,00) ou múltiplos de R$ (1,00), podendo o primeiro lance ser um
arredondamento para múltiplo de R$ (0,01), se assim desejar o respectivo licitante.
4.7.3 – Será admitido ao licitante oferecer lance superior ao menor valor até então apurado, desde que seja inferior ao seu e que respeite o limite
estabelecido no subitem 4.7.2.
4.7.4 – O licitante poderá abster-se de oferecer lance em uma rodada, o que não importará na abdicação ao direito de fazê-lo na (s) rodada(s)
seguinte(s), se assim o desejar.
4.7.4.1 – O licitante que deixar de fazer lance em duas rodadas seguidas fica impedido de continuar lançando, permanecendo, para fins de
classificação, seu último lance ofertado.
4.7.5 – Não haverá limites de rodadas para a apresentação de lances.
4.7.6 – Cada licitante terá um prazo máximo de 3 (três) minutos, quando chamado pelo pregoeiro, para apresentar seu lance; findo tal período,
não tendo sido apresentado lance pelo licitante, terá este, tacitamente, renunciado o seu direito de apresentar lance na rodada, sendo aplicáveis,
neste caso, as disposições dos subitens 4.7.4 e 4.7.4.1.
4.7.7 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente à penalidade constante do subitem 8.4 deste Edital.
4.7.8 – Os representantes dos licitantes poderão comunicar-se livremente com suas sedes por telefone, internet ou qualquer outro meio de que
disponham, desde que não atrapalhem o bom andamento da sessão de julgamento e não utilizem equipamentos e/ou estruturas da Câmara
Municipal de Monte Carmelo para tanto.
5 – JULGAMENTO DA LICITAÇÃO – ANÁLISE DAS PROPOSTAS
5.1 – Análise da aceitabilidade das propostas
5.1.1 – A análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de menor valor, compreenderá o exame:
a) da compatibilidade das características dos bens ofertados com as especificações indicadas no Termo de Referência (Anexo I), bem como da
apresentação da documentação comprobatória exigida em tal anexo;
b) da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os custos reais estimados para a execução do contrato e com as
disponibilidades orçamentárias da Administração;
c) da adequação dos prazos indicados com o estabelecido neste Edital para a conclusão do fornecimento.
5.1.2 – Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas, as propostas:
a) que não contiverem todos os dados e documentos exigidos para o Envelope 01;
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b) que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações do Termo de Referência (Anexo I);
c) que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis ou incompatíveis com os valores de mercado, inclusive pela omissão de custos
tributários incidentes sobre a contratação, que já deverá estar incluído no valor proposto.
5.2 – Classificação das propostas
5.2.1 – As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem crescente do preço final global a partir do valor mais baixo.
5.2.2 – Para efeito da classificação, será considerado o preço final global resultante dos valores originariamente cotados e dos lances verbais
oferecidos.
5.2.3 – Ficando o valor da proposta vencedora superior ao valor de referência apurado pela média dos valores orçados poderá o certame ser
revogado, conforme demonstradas através do Processo Licitatório N.º 004/2015, conforme quadro que segue abaixo,
ITE
M

QNT.

001

12 meses

002

12 meses

003

12 meses

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Internet Banda Larga de 4MB FULL com fornecimento e Instalação de
equipamentos na frequência 5.8 GHZ e 2 (dois) switch de no mínimo 8 portas
para interligar e disponibilizar internet às salas anexas. Serviço disponibilizado
em tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum custo de
instalação e manutenção. Suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em
horário comercial. Transmissão via rádio.
Internet Banda Larga de 10MB FULL com fornecimento e Instalação de
equipamentos na frequência 5.8 GHZ. Serviço disponibilizado em tempo
integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum custo de instalação e
manutenção. Suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário
comercial. Transmissão via rádio.
Internet LINK DEDICADO DE 3Mbps, com fornecimento dos equipamentos
necessários para conexão, como antena, router e qualquer outro que seja
necessário para disponibilização do serviço; Gerenciamento e atendimento 24
horas por dia, 7 dias por semana; Endereços de Ip fixo, 06 (seis) no mínimo;
Acesso e transferência de dados ilimitados; Taxa de transferência de 3
Mbits/segundo (100% dedicado), sem limite de tráfego mensal e sem
compartilhamento de banda no backbone. Além disso, deverá instalar e
configurar o roteador de acesso à rede; A empresa contratada deverá fornecer
toda infra-estrutura necessária para a disponibilização da conexão do link
dedicado até o local de instalação, incluindo cabos, roteador gerenciado pela
contratada; A empresa proponente deverá oferecer garantia de nível de serviço,
assegurando disponibilidade mínima anual de acesso de 99,6% e tempo máximo
de resolução para problemas críticos de até 4 horas; A empresa contratada deverá
fornecer 6 (seis) números de Ips Fixos, no mínimo, para a Contratante, TODOS
VÁLIDOS e sem qualquer tipo de filtro ou bloqueio; A conexão oferecida não
deve sofrer qualquer tipo de filtragem, bloqueio, traffic shaping ou qualquer outra
prática que prejudique o desempenho do acesso ou comprometa a
confidencialidade dos dados circulantes pela mesma; A conexão oferecida só
deverá sofrer qualquer tipo de filtragem, bloqueio ou qualquer outra pratica de
segurança se for solicitado pela CONTRATANTE; O link dedicado deverá ser
fornecido via rádio; Suporte a VPN; Sem limites de conexões e seções
simultâneas; Sem necessidade de provedor.

Valor Médio
Mensal

Valor Médio
Global

R$ 745,33

R$ 8.943,96

R$ 1.796,67

R$ 21.560,04

R$ 1.619,00

19.428,00

5.2.4 – O pregoeiro indicará, na ata da sessão, os fundamentos da decisão sobre aceitabilidade ou inaceitabilidade de preços, bem como sobre a
classificação ou desclassificação de propostas.
5.3 – Análise da qualificação (habilitação) dos licitantes:
5.3.1 – Uma vez classificadas e ordenadas as propostas, a etapa seguinte do julgamento consistirá na análise de habilitação dos licitantes.
5.3.2 – O pregoeiro procederá a abertura do envelope da documentação de habilitação do autor da proposta classificada em primeiro lugar, para
verificação do atendimento das exigências estabelecidas neste Edital.
5.3.3 – Constatando o atendimento aos requisitos de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame.
5.3.4 – Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se o seu autor não atender aos requisitos de habilitação, o pregoeiro fará
a abertura do envelope da documentação do autor da proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que uma oferta e seu
autor atendam, integralmente, aos requisitos do Edital, sendo, então, o licitante declarado vencedor.
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5.3.4.1–Da mesma forma se processará até se encontrar um licitante que seja classificado em segundo lugar.
5.3.4.2 – Uma vez proclamado o vencedor da licitação, o pregoeiro poderá negociar com este de melhores condições para o fornecimento,
inclusive quanto aos preços. Em caso de resultado positivo na negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão e
passarão a compor a proposta, observado o disposto no subitem 7.1 deste Edital.
6 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
6.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número
de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
6.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do
certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
6.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
6.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante
vencedora e homologará o procedimento.
6.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
6.6 – Devolução dos envelopes
O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da
licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope
7 – RESULTADO DO JULGAMENTO
O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pelo pregoeiro e pelos licitantes, na qual deverão ser registrados os
valores das propostas escritas, os valores dos lances verbais oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais
declarações de aceitabilidade/inaceitabilidade e classificação/desclassificação de propostas, bem como de habilitação/inabilitação proclamadas e
quaisquer outras ocorrências da sessão.
7.1 – Em não havendo recurso, o pregoeiro fará a adjudicação do objeto ao vencedor, encerrando a ata da sessão pública e colhendo a assinatura de
todos os presentes, inclusive dos que, tendo assistido ao ato e não tendo participado da licitação, assim o quiserem, encaminhando o processo
licitatório ao Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo para homologação.
7.2 – Na ocorrência de recurso, o pregoeiro, após encerrada a sessão e assinada a ata, transcorridos os prazos e apresentado relatório, encaminhará
o processo da licitação ao Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo para julgamento dos recursos e, se assim entender, fazer a
adjudicação do objeto ao vencedor e homologação.
7.3 – O despacho de homologação será afixado no Mural da Câmara Municipal de Monte Carmelo e publicado no sítio da Câmara Municipal de
Monte Carmelo na rede mundial de computadores (internet), para conhecimento geral.
8 – CONDIÇÕES GERAIS – GARANTIAS E PENALIDADES
Homologado o resultado da licitação, cabe à vencedora a obediência às condições estabelecidas neste edital, bem como à Proposta Financeira, no
tocante as condições de execução do fornecimento, do preço, do pagamento, das obrigações da VENCEDORA e das penalidades a que estará
sujeita para eventual inobservância das condições ajustadas.
8.1 – Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta de lance(s) oferecido(s) na sessão pública do pregão, o licitante
adjudicatário deverá apresentar, no prazo fixado para assinatura do contrato, nova planilha de preço, com os valores proporcionalmente
correspondentes à adjudicação, a qual substituirá a primitiva, como parte integrante do contrato.
8.2 – A VENCEDORA (s) executará (ão) o fornecimento com observância rigorosa das Especificações Técnicas constantes do Termo de
Referência (Anexo I), das condições deste Edital e de sua proposta.
8.3 – No interesse da Administração, o valor do contrato decorrente desta licitação poderá ser acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco
por cento), com o aumento ou supressão dos quantitativos correspondentes, sem que disso resulte para a VENCEDORA direito a qualquer
reclamação ou indenização.
8.4 – O licitante vencedor que se recusar a cumprir o contrato estará sujeito às seguintes penalidades:
a) suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Monte Carmelo, pelo prazo de 02 (dois) anos;
b) multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação.
8.5 – As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.
9 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
Ficha 8 – 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00
Ficha 17 - 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.39.00
10 – DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 – A Câmara Municipal de Monte Carmelo, responsável pelo pregão, reserva-se o direito de:
10.2 – Nomear comissão especial para conferência dos produtos ou serviços entregues/prestados pela licitante vencedora, para verificação se está
de acordo com os termos técnicos requeridos no Edital.
a) revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrente de fato superveniente, ou anular o
procedimento, quando constatada ilegalidade no seu procedimento;
b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma de legislação, salvo quando a alteração não afetar
a formulação das ofertas;

Pág. 12

c) adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data.
10.3 – O pregoeiro ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que considerarem necessárias para
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.
10.4 – A simples participação na presente licitação implicará na ciência e aceitação tácita da íntegra do presente edital e de todas as suas
condições.
10.5 – A licitante vencedora do certame, que vier a ser Contratada, aceita, desde já, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários,
observados os §§ 1º e 2º, do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93.
10.6 – As regras que disciplinam o presente certame merecem serem aplicadas sempre sob o viés interpretativo que amplie a disputa, sem
descumprimento das formas essenciais ao ato e sem comprometimento da segurança do contrato futuro.
10.7 – As propostas apresentadas em desacordo com as disposições deste edital serão desclassificadas.
10.8 – Toda a publicidade do certame, inclusive retificações, adiamentos e outros, dar-se-ão no sítio da Câmara Municipal de Monte Carmelo na
rede mundial de computadores (www.camaramontecarmelo.mg.gov.br), no mural existente na sede desta casa (Av. Dona Clara, 36 – Bairro
Langoni), e no Diário Oficial do Municipio.
10.9 – O expediente externo da Câmara Municipal de Monte Carmelo é das 08h00 (oito horas) às 11h30min (onze horas e trinta minutos) e das
14h30min (treze horas e trinta minutos) às 17h00min (dezessete horas), de segunda-feira à sexta-feira.
Monte Carmelo, 11 de fevereiro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA “BATATA”
Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo

DEYVID JUNIO DA SILVA
Pregoeiro

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/15
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme termo
de referência.
1. INTRODUÇÃO
O presente termo de referência é base para a abertura de processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por item,
para contratação de forma continua, de fornecedor para prestar o serviço de conexão à internet nos termos das especificações contidas no item 3
deste termo de referência.
2. OBJETIVO
Esta especificação estabelece os requisitos desejáveis e obrigatórios para a contratação dos serviços de internet para atender as necessidades da
Câmara Municipal de Monte Carmelo.
3. ESPECIFICAÇÕES
ITEM
001

002

003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Internet Banda Larga de 4MB FULL com fornecimento e Instalação de equipamentos na frequência 5.8 GHZ e 2 (dois) switch de no
mínimo 8 portas para interligar e disponibilizar internet às salas anexas. Serviço disponibilizado em tempo integral, 24 horas por dia,
7 dias por semana, sem nenhum custo de instalação e manutenção. Suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário
comercial. Transmissão via rádio. CONTRATO DE 12 MESES
Internet Banda Larga de 10MB FULL com fornecimento e Instalação de equipamentos na frequência 5.8 GHZ. Serviço
disponibilizado em tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum custo de instalação e manutenção. Suporte
técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial. Transmissão via rádio. CONTRATO DE 12 MESES
Internet LINK DEDICADO DE 3Mbps, com fornecimento dos equipamentos necessários para conexão, como antena, router e
qualquer outro que seja necessário para disponibilização do serviço;
– Gerenciamento e atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana;
– Endereços de Ip fixo, 06 (seis) no mínimo;
– Acesso e transferência de dados ilimitados;
– Taxa de transferência de 3 Mbits/segundo (100% dedicado), sem limite de tráfego mensal e sem compartilhamento de banda no
backbone. Além disso, deverá instalar e configurar o roteador de acesso à rede;
– A empresa contratada deverá fornecer toda infra-estrutura necessária para a disponibilização da conexão do link dedicado até o local
de instalação, incluindo cabos, roteador gerenciado pela contratada;
– A empresa proponente deverá oferecer garantia de nível de serviço, assegurando disponibilidade mínima anual de acesso de 99,6% e
tempo máximo de resolução para problemas críticos de até 4 horas;
– A empresa contratada deverá fornecer 6 (seis) números de Ips Fixos, no mínimo, para a Contratante, TODOS VÁLIDOS e sem
qualquer tipo de filtro ou bloqueio;
– A conexão oferecida não deve sofrer qualquer tipo de filtragem, bloqueio, traffic shaping ou qualquer outra prática que prejudique o
desempenho do acesso ou comprometa a confidencialidade dos dados circulantes pela mesma;
- A conexão oferecida só deverá sofrer qualquer tipo de filtragem, bloqueio ou qualquer outra pratica de segurança se for solicitado
pela CONTRATANTE;
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– O link dedicado deverá ser fornecido via rádio
– Suporte a VPN;
– Sem limites de conexões e seções simultâneas;
– Sem necessidade de provedor.
CONTRATO DE 12 MESES
4. SUPORTE TÉCNICO
4.1. O chamado técnico em caso de problemas ou dúvidas quanto ao funcionamento dos itens constantes neste Edital, será por telefone ou por
endereço eletrônico. Ocorrendo o diagnóstico prévio por parte da empresa fornecedora, os respectivos procedimentos deverão ser adotados em
conformidade às recomendações visando a solução do problema, mesmo que para isso seja necessário o deslocamento até o balcão da empresa. A
empresa fornecedora deverá fazer o primeiro atendimento via telefone ou endereço eletrônico tão logo seja requisitado. Registrado o problema e
verificado o grau de severidade e terá o prazo de vinte e quatro (24) a quarenta e oito (48) horas para resolvê-lo ou sugerir alternativas, e o prazo
de três (3) dias úteis para a solução definitiva, ou ainda substituir equipamentos defeituosos por outro equivalente com funções semelhantes para
suprir necessidades emergentes. Caso a empresa fornecedora se disponha a deslocar técnicos até as dependências do cliente, todas as despesas
serão por conta da empresa.
4.2. A Câmara Municipal de Monte Carmelo não aceitará, sob hipótese nenhuma e sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
licitante adjudicatária a terceiros, sejam técnicos ou não.
5.ENTREGA
O licitante deverá instalar os serviços contratados objeto deste termo de referência, que forem requisitados, no prazo máximo e improrrogável de
(10) dias úteis da adjudicação.
6. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
As dos artigos 27 a 31, da Lei nº 8.666/93.
7. SANÇÕES APLICÁVEIS
A inobservância de qualquer cláusula, inexecução total ou parcial referente ao objeto, implicará, além das multas contratualmente expressas, em
penalidades legais previstas na legislação, inclusive a suspensão do direito de licitar por prazo determinado no Edital 001/2015, consoante art. 77
da Lei 8.666/93.
Monte Carmelo, 11 de fevereiro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA “BATATA”
DEYVID JUNIO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo
Pregoeiro
ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/15
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme termo
de referência.
Proposta que faz a empresa ____________________________, inscrita no CNPJ (MF) n° ________________ e inscrição estadual n° _______,
estabelecida no endereço ______________, CEP____, fone/fax n° ( )______, e-mail __________, para a Câmara Municipal de Monte Carmelo,
conforme estabelecido no Pregão N.º 001/2015.
ITEM

Quantidade

001

12 meses

002

12 meses

003

12 meses

OBJETO (SERVIÇO)

Valor
mensal

Internet Banda Larga de 4MB FULL com fornecimento e Instalação de equipamentos
na frequência 5.8 GHZ e 2 (dois) switch de no mínimo 8 portas para interligar e
disponibilizar internet às salas anexas. Serviço disponibilizado em tempo integral, 24
horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum custo de instalação e manutenção.
Suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial. Transmissão
via rádio.
Internet Banda Larga de 10MB FULL com fornecimento e Instalação de
equipamentos na frequência 5.8 GHZ. Serviço disponibilizado em tempo integral, 24
horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum custo de instalação e manutenção.
Suporte técnico e tempo de atendimento e reparo em horário comercial. Transmissão
via rádio. CONTRATO DE 12 MESES
Internet LINK DEDICADO DE 3Mbps, com fornecimento dos equipamentos
necessários para conexão, como antena, router e qualquer outro que seja necessário
para disponibilização do serviço;
– Gerenciamento e atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana; – Endereços de
Ip fixo, 06 (seis) no mínimo; – Acesso e transferência de dados ilimitados;– Taxa de
transferência de 3 Mbits/segundo (100% dedicado), sem limite de tráfego mensal e
sem compartilhamento de banda no backbone. Além disso, deverá instalar e
configurar o roteador de acesso à rede; – A empresa contratada deverá fornecer toda

Pág. 14

Valor
Global

infra-estrutura necessária para a disponibilização da conexão do link dedicado até o
local de instalação, incluindo cabos, roteador gerenciado pela contratada; – A empresa
proponente deverá oferecer garantia de nível de serviço, assegurando disponibilidade
mínima anual de acesso de 99,6% e tempo máximo de resolução para problemas
críticos de até 4 horas;
– A empresa contratada deverá fornecer 6 (seis) números de Ips Fixos, no mínimo,
para a Contratante, TODOS VÁLIDOS e sem qualquer tipo de filtro ou bloqueio;
– A conexão oferecida não deve sofrer qualquer tipo de filtragem, bloqueio, traffic
shaping ou qualquer outra prática que prejudique o desempenho do acesso ou
comprometa a confidencialidade dos dados circulantes pela mesma;
- A conexão oferecida só deverá sofrer qualquer tipo de filtragem, bloqueio ou
qualquer outra pratica de segurança se for solicitado pela CONTRATANTE;
– O link dedicado deverá ser fornecido via rádio
– Suporte a VPN; – Sem limites de conexões e seções simultâneas; – Sem necessidade
de provedor.
TOTAL R$ ____________ (por extenso) ____________________________________________
Prazo de validade da Proposta: _______________________________ (mínimo de 30 (trinta) dias)
Prazo de entrega do serviço oferecido _____________________________ (máximo de 10 (dez) dias)
Local e data
__________________________________________
Assinatura e ou carimbo (representante legal da empresa)
ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/15
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme termo
de referência.
Por este instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo Licitatório nº 004/15, Pregão Presencial nº 001/2015, nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 14.309.636/0001-24, com sede à Av.Dona Clara, 36, Bairro Langoni, CEP
38500-000-Monte Carmelo-MG e endereço eletrônico www.camaramontecarmelo.mg.gov.br, neste ato representada por seu Presidente, Vereador
AMIR CAMPOS FERREIRA, brasileiro, desquitado, CPF Nº 366.034.146-00 e RG-M.1.476.489 SSP/GO, residente e domiciliado na Fazenda
Castelhana, Zona Rural, na cidade de Monte Carmelo-MG, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro, ________________, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº _______, com sede social à _______, nº ___, Bairro ______, CEP ________, em __________,
fone (__) _______, email __________, neste ato representada por seu(a) __________, brasileiro(a), casado(a)/solteiro(a), profissão ____,
portador(a) da cédula de identidade nº _______, inscrito(a) no CPF nº _____, residente e domiciliado(a) na __________, nº _______, Bairro
______, CEP __________, em ________, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente contrato, o qual sujeita-se às
normas legais supra mencionadas e as seguintes cláusulas e condições:
DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a
Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme termo de referência.
DA VIGÊNCIA
CLÁUSULA SEGUNDA – O Contrato vigerá por um período de (12) meses, tendo seu termo inicial em ____ e seu termo final em _____,
prevalecendo, entretanto, termo de garantia maior, se assim for proposto pelo contratado e/ou pelo fabricante, podendo ser estendido por igual
período na forma do Art. 57 inciso II da Lei 8666/93.
DO PREÇO
CLÁUSULA TERCEIRA - O preço a ser efetivamente pago para o fornecimento da totalidade do objeto constante da Cláusula Primeira do
presente Instrumento de Contrato será de R$ ____ (valor por extenso), sendo fixo e irreajustável dentro do período da vigência. Em caso de
aditamento nos termos da cláusula segunda será admitida a correção do valor por índice oficial (INPC) acumulado no período de 12 meses.
DO RECEBIMENTO
CLÁUSULA QUARTA – O serviço será entregue e conferido por comissão especial constituída para conferência dos serviços prestados pela
CONTRATADA, no local e na quantidade definido pela CONTRATANTE, às suas expensas, com início de entrega em até 10 (dez) dias uteis, a
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contar da data de assinatura do Contrato.
Subcláusula Primeira – O recebimento do objeto da presente licitação obedecerá ao disposto no artigo 73, inciso II, da Lei no 8.666, de 1993.
Subcláusula Segunda – Havendo irregularidades apontadas nos recebimentos provisórios e/ou definitivo, caberá à CONTRATADA saná-las,
submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis.
Subcláusula Terceira - Caso um item, entregue e recebido, apresente defeito em sua primeira tentativa de funcionamento, a CONTRATADA
deve trocá-lo por um novo com as mesmas especificações.
Subcláusula Quarta – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos
itens fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos durante o prazo de garantia constante
da proposta.
DA PRESTAÇÃO DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO
CLÁUSULA QUINTA – A garantia do objeto do presente Contrato será prestada sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, na vigência do
Contrato, executando as medidas necessárias para a conservação e os cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente dos
bens fornecidos, de acordo com o estabelecido na proposta comercial e no manual do fabricante.
I – Será efetuada, sem ônus para a CONTRATANTE, a troca de todas e quaisquer produto/serviço adquirido, que se revelarem defeituosos,
independentemente de causa, época ou do tipo de defeito, dentro do prazo da garantia.
II – Quando o defeito tenha sido originado por mau uso, imperícia ou negligência do usuário, ou em consequência de caso fortuito ou de força
maior, a CONTRATADA deverá notificar à CONTRATANTE, que providenciará o ressarcimento do valor das peças para o reparo do
equipamento, após comprovar os fatos e aprovar o orçamento, não se constituindo perda da vigência da Garantia de Funcionamento.
III – A garantia de funcionamento do serviço contratado será pelo período mínimo de 12 meses, contados a partir da instalação dos equipamentos
necessários para o funcionamento definitivo do serviço. Os respectivos períodos poderão ser maiores se assim for proposto pela CONTRATADA,
nos termos da clausula segunda.
IV – O chamado técnico em caso de problemas ou dúvidas quanto ao funcionamento de qualquer item contratado, será por telefone ou por
endereço eletrônico constantes deste contrato. A CONTRATADA deverá fazer o primeiro atendimento no prazo de até quatro (4) horas após esse
primeiro contato, quando registrará o problema e verificará o grau de severidade e terá o prazo de vinte e quatro (24) a quarenta e oito (48) horas
para resolvê-lo ou sugerir alternativas, e o prazo de três (3) dias úteis para a solução definitiva. Caso seja necessário o deslocamento de técnicos
até as dependências da CONTRATANTE, todas as despesas serão por conta da CONTRATADA;
V– A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhuma hipótese ou pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante adjudicatária a terceiros,
sejam técnicos ou não.
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA SEXTA – Conforme artigo 67 da Lei no 8.666/93, a execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante
da Administração.
Subcláusula Primeira – A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos.
Subcláusula Segunda – A Administração se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os objetos, se em desacordo com os termos deste
Contrato.
Subcláusula Terceira – Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas regularmente feitas desde que entregues ou
enviadas por carta protocolada, fac-símile ou mensagem eletrônica (e-mail), devidamente confirmados.
Subcláusula Quarta – Qualquer mudança de endereço deverá ser imediatamente comunicada à outra parte.
Subcláusula Quinta – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias ao objeto do presente Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.
Subcláusula Sexta – É facultada a supressão além do limite estabelecido no Parágrafo anterior, mediante acordo entre as partes.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CLÁUSULA SÉTIMA – Incumbe à CONTRATANTE:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
II – Vetar o emprego de qualquer produto, item, ou consumível que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta Da
CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores;
III – Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo, se assim o
desejar;
IV – Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva entrega dos produtos objeto do presente Contrato, por meio de representante designado;
V – Efetuar o pagamento à CONTRATADA;
VI – Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
CLÁUSULA OITAVA – Incumbe à CONTRATADA:
I – Entregar/executar os serviços, conforme especificações técnicas da sua proposta comercial, nos prazos constantes da Cláusula Quarta e nos
locais estabelecidos pela CONTRATANTE;
II – Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e perfeitamente adequados, de maneira a não prejudicar a execução dos serviços ora
contratados;
III – Cumprir a garantia de funcionamento do objeto do contrato.
IV – Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do Contrato, inerentes à execução do objeto do Contrato;
V – Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos
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ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o
acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE. Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da
CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente;
VI - Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições de habilitação;
VII – Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando-a à CONTRATANTE para ateste e pagamento;
VIII – Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus para a CONTRATANTE, os produtos, uma vez vetados pelo fiscal
do Contrato, ou que apresentarem defeitos;
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA NONA – As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da dotação orçamentária Ficha 8 –
01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00 E Ficha 17 - 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.39.00
DO PAGAMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, por meio de deposito em conta corrente/poupança em nome do
empresa após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato.
Subcláusula Primeira – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado no Contrato.
Subcláusula Segunda – Caso os dados da fatura estejam incorretos, a CONTRATANTE formalizará à CONTRATADA, dentro do prazo
estipulado no caput desta Cláusula, e esta emitirá nova fatura, escoimada daquelas incorreções, abrindo-se, então, novo prazo para pagamento.
Subcláusula Terceira – No caso de haver pendências na entrega dos produtos por culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE suspenderá o
pagamento pertinente até que sejam sanadas as pendências, independentemente de outras penalidades previstas neste contrato e na legislação
pertinente, a serem aplicadas à CONTRATADA.
DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades:
Subcláusula Primeira – Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do
objeto contratado, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste
Contrato e das demais cominações legais.
Subcláusula Segunda – A CONTRATADA ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela inexecução total ou parcial do Contrato:
I - Advertência;
II - Multas:
a) De 0,2% (dois décimos por cento) do valor unitário do respectivo bem, por qualquer equipamento, item, produto, material, programa ou
consumível que tenha sido entregue com atraso (no recebimento provisório ou definitivo), aplicável por dia de atraso;
b) De 1,0% (um por cento) do valor total do Contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do Contrato, que não as especificadas nas
alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
Subcláusula Terceira – No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. As sanções previstas
no Parágrafo Primeiro e no inciso I do Parágrafo Segundo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do Parágrafo Segundo, todos
constantes desta Cláusula.
Subcláusula Quarta – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação.
DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O presente Contrato poderá ser rescindido observadas as razões, formas e direitos estabelecidos nos artigos
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o Foro da Comarca de Monte Carmelo-MG para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente Contrato. E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente Contrato, que depois de
lido e achado conforme, será assinado em três vias de igual teor e forma.
Monte Carmelo, ____ de ___________ de 2015.

AMIR CAMPOS FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo

EMPRESA CONTRATADA

TESTEMUNHAS
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____________________________________________
Nome:
CPF
Endereço:

____________________________________________
Nome:
CPF
Endereço:
ANEXO IV - MINUTA DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/15
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme termo
de referência.

A _____________________(nome do licitante)___________, por seu representante legal (documento anexo), inscrita no CNPJ sob o nº
______________,
com
sede
__________________________________,
credencia
como
seu
representante
o
Sr.(a)_____________________________________(nome e qualificação)________________, para em seu nome participar do certame em
epígrafe, conferindo-lhe poderes para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de
julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei n.º 10.520/2002.

Data, ____________________________
_________________________________________
(nome do licitante e representante legal)

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR (MODELO)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/15
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme termo
de referência.

_______________________________________________DECLARA, para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666/93,
acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de
dezesseis anos. Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Monte Carmelo, _____de_________________ de 2015.

__________________________________
Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente
(identificar assinatura)
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/15

Pág. 18

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme termo
de referência.
A
empresa
___________________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
__________________________________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
Sr.(a)
__________________________________, portador do Documento de Identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº
__________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como
____________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar
nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da
Lei Federal nº 8.666/93.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

_________________________ , _________ de _______________ de 2015.

________________________________________________
(assinatura do representante legal)

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/15
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme termo
de referência.

(nome da empresa) ___________________________, inscrita no CNPJ n° _____________________________, por intermédio de seu
representante legal, declara, sob as penas da lei, para fins de participação no PREGÃO Nº ______, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação para participação no aludido procedimento licitatório.
_________________________ , _________ de _______________ de 2015.

____________________________________________
(nome/representante legal)

OBS: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e assinada pelo representante legal.

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/15
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a Câmara Municipal de Monte Carmelo, conforme termo
de referência.
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A
empresa
________________________________________________________________
_____________________________, declara, sob as penas da lei, o que se segue:

inscrita

no

CNPJ

n°

1 - Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação;
2 - Que não foi declarada inidônea perante o Poder Público;
3 - Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação do procedimento licitatório ou da
execução do contrato;
4 - Que observa rigorosamente o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.

_________________, de ______________ de 2015.

____________________________________________
(nome/representante legal)

OBS: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e assinada pelo representante legal.

2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DECONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
RESUMO DE EDITAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2015 - MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO LICITATÓRIO nº 004/2014 PREGÃO PRESENCIAL 001/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, com sede à Avenida Dona Clara, 36 Bairro Langoni, torna público, para
conhecimento das empresas interessadas, a abertura do Processo Licitatório n° 004/2015, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2015,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para aquisição do objeto conforme item 2.
1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente procedimento licitacional é disciplinado Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal 8.666/93, de 21/06/1993, Lei Municipal
606/2006 e demais condições fixadas neste edital
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO.
A presente Licitação tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento contínuo de acesso à internet para a Câmara Municipal
de Monte Carmelo, conforme termo de referência.
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
3.1. Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas interessadas, do ramo com atuação compatível com o objeto desta Licitação e que
atendam a todas as exigências constantes deste Edital.
3.2. Na hora e local marcado no Edital os licitantes deverão apresentar DOIS ENVELOPES fechados e indevassáveis, contendo, respectivamente
PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N.º 1) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 2).
4 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E ABERTURA DOS ENVELOPES
Os envelopes deverão ser entregues até o dia 27/02/2015, às 9 horas, na Câmara Municipal, Avenida Dona Clara, 36 Bairro Langoni, CEP:
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38500-000 – Monte Carmelo-MG.
A data para abertura dos envelopes será no 27/02/2015, às 9 horas, na Câmara Municipal, Avenida Dona Clara, 36 Bairro Langoni, CEP: 38500000 – Monte Carmelo-MG.
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes à conta das dotações orçamentárias: Ficha 8 – 01.01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00 e Ficha 17 01.01.01.01.031.0001.2003.3.3.90.39.00.
6 – EDITAL
Cópia do Edital poderá ser solicitada na Secretaria da Câmara Municipal, sito à Avenida Dona Clara, 36 Bairro Langoni, ou ainda pelo telefax (34)
3842-1100, ou ainda no sitio www.camaramontecarmelo.mg.gov.br, ou email compras@camaramontecarmelo.mg.gov.br.
Monte Carmelo, 11 de fevereiro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA “BATATA”
Presidente da Câmara

DEYVID JUNIO DA SILVA
Pregoeiro

3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
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

Pág. 21

