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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022  

 

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELÉTRICOS (LOTE 1) E PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS 

DE AR-CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA 

MATA, MG (LOTE 2), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 

 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

 

A V I S O 

 

Lucas José Teodoro de Sousa, Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 28 de 01 de agosto de 

2022, da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, torna público que fará realizar, na data de 

31/10/2022, às 13h, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

ELÉTRICOS E PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-

CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA.  

Dotação orçamentária: Serviço elétrico e instalação dos aparelhos de ar-condicionado: 01 01 

031 0002 4.001 339039 – Ficha 9 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

(manutenção do Corpo Legislativo); 01 01 031 0002 4.003 339039 – Ficha 22 – Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (manutenção atividades da Câmara Municipal). 

Aquisição aparelhos de ar-condicionado: 01. 01.031.0002.3.001 449052 – ficha 01 – 

Aquisição de equipamentos e material permanente (aquisição de equipamentos para 

manutenção do Corpo Legislativo); 01. 01 031 0002 3.003 449052 – ficha 12 – Aquisição de 

equipamentos e material permanente (aquisição de equipamentos para Câmara Municipal). 

O Edital de Licitação e seus anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico 

https://www.camarabordadamata.mg.gov.br ou 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/ ou, ainda, pelo e-mail: 

camaramunicipalbm@yahoo.com.br. A Abertura das propostas e etapa de lances ocorrerá 

eletronicamente às 13h do dia 31/10/2022 no Portal de Pregão Eletrônico da Câmara 

Municipal, acessível neste link: https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/. 

 

 

Borda da Mata/MG, 10/10/2022. 

 

 

.  

 

Lucas José Teodoro de Sousa 

Pregoeiro 

 

 

https://www.camarabordadamata.mg.gov.br/
https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/
mailto:camaramunicipalbm@yahoo.com.br
https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/
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PREÂMBULO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 00057/2022 

 

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELÉTRICOS (LOTE 1) E PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS 

DE AR-CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA 

MATA, MG (LOTE 2), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 

 

TIPO: MENOR PREÇO 

 

DATA DE ABERTURA: 31/10/2022 

 

HORÁRIO: 13h 

 

LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Portal de Pregão Eletrônico da Câmara 

Municipal, acessível neste link: https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/ 

 

MANUAL DE ACESSO AO SISTEMA: para acesso e cadastro da proposta no sistema, 

acessar o Manual de Orientação, encontrado no link a seguir: 

https://www.camarabordadamata.mg.gov.br/_files/ugd/7bbdf8_e965d0784a16452ab958eaff4

4b0bc9b.pdf 

 

 

 

1 – OBJETO:  

 

1.1. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELÉTRICOS (LOTE 1) E PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS 

DE AR-CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA 

MATA, MG (LOTE 2), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, conforme termo de referência e demais 

disposições constantes deste edital. 

 

1.2. O certame será regido pelas disposições constantes da Lei Federal 10.520/2002, pelo 

Decreto Municipal 4.304/2020 e, subsidiariamente, pela Lei Federal 8.666/93. 

 

2 – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/
https://www.camarabordadamata.mg.gov.br/_files/ugd/7bbdf8_e965d0784a16452ab958eaff44b0bc9b.pdf
https://www.camarabordadamata.mg.gov.br/_files/ugd/7bbdf8_e965d0784a16452ab958eaff44b0bc9b.pdf
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2.1. O prazo de vigência dos contratos será de 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura. 

 

2.2. A licitante vencedora deverá executar os serviços nas condições descritas no Termo de 

Referência e no edital. 

 

2.3. Os serviços deverão ser executados no prazo de: 

a) 1 mês para a realização dos serviços elétricos (Lote 1); 

b) 3 meses para a realização da instalação dos aparelhos de ar-condicionado (Lote 2), cujo 

prazo será contado após a conclusão da realização dos serviços elétricos (Lote 1). 

2.3.1. Os prazos acima mencionados serão contados a partir da entrega da ordem de 

fornecimento. 

 

2.3.2. Local de entrega/realização do serviço: Sede da Câmara Municipal de Borda da Mata, 

MG, situada na Av. Wilson Megale, nº 790, 3º Piso, – Centro, Borda da Mata, MG, CEP: 

37.564-000. 

 

 

3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

Serviço elétrico e instalação dos aparelhos de ar-condicionado: 

01 01 031 0002 4.001 339039 – Ficha 9 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

(manutenção do Corpo Legislativo); 

01 01 031 0002 4.003 339039 – Ficha 22 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

(manutenção atividades da Câmara Municipal). 

 

Aquisição aparelhos de ar-condicionado: 

01. 01.031.0002.3.001 449052 – ficha 01 – Aquisição de equipamentos e material permanente 

(aquisição de equipamentos para manutenção do Corpo Legislativo); 

01. 01 031 0002 3.003 449052 – ficha 12 – Aquisição de equipamentos e material permanente 

(aquisição de equipamentos para Câmara Municipal). 

 

4 – DO VALOR ESTIMADO: 

 

Lote 1 - Serviço técnico especializado na rede elétrica: R$ 13.950,71 (treze mil novecentos e 

cinquenta reais e setenta e um centavos);  

 

Lote 2- Aquisição e instalação de ar-condicionado: R$ 101.422,46 (cento e um mil quatrocentos 

e vinte dois reais e quarenta e seis centavos). 

 

 

Borda da Mata, MG, 10/10/2022. 

 

 

Lucas José Teodoro de Sousa 
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Pregoeiro 
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PROCESSO Nº 57/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 

 

OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELÉTRICOS (LOTE 1) E PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS 

DE AR-CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA 

MATA, MG (LOTE 2), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 31/10/2022 - HORÁRIO: 13h00min. 

LOCAL: Portal de Pregão Eletrônico da Câmara Municipal, acessível neste link: 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata - MG, Vereador Jorge Pereira Filho, no 

uso de suas atribuições, e, por meio do Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio da Câmara 

Municipal de Borda da Mata, nomeados pela Portaria nº 28 de 01 de agosto de 2022, torna 

público que se acha aberta, nesta Câmara Municipal, Licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (LOTE 1) E PARA 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS 

DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA, MG (LOTE 2), 

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE 

INSTRUMENTO, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 

Municipal 4304/2020, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei 

Federal nº 8.666, de 23 de julho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

A realização da presente licitação justifica-se pela necessidade de um sistema de ar-

condicionado nas dependências da Câmara Municipal, a fim de que possa proporcionar o 

bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores, vereadores, visitantes e munícipes, tendo 

em vista as altas temperaturas.  

 

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1- O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 

de segurança-criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

1.1.1- Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro da Câmara Municipal e Equipe de Apoio, 

legalmente designados pela Portaria nº 28 de 01 de agosto de 2022, e realizados em sessão 

pública, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação (Internet), utilizando 

métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em 

todas as fases do certame. 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/
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1.1.2- O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital 

para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como 

o cadastramento e a abertura da proposta, atentando-se também para a data e horário para 

início da disputa. 

2- DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 12h00min horas do dia 

31/10/2022. 

 

DATA E HORÁRIO DO INÍCIO DA DISPUTA: 13h00min horas do dia 31/10/2022. 

 

LOCAL: Portal de Pregão Eletrônico da Câmara Municipal, acessível neste link: 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/. 

 

2.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

abertura do certame na data marcada, a sessão será, automaticamente, transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste 

Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

3- DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (LOTE 1) E PARA AQUISIÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA, MG (LOTE 2), CONFORME CONDIÇÕES, 

QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, cujas 

especificações foram elaboradas de acordo com as necessidades da Câmara Municipal, por 

intermédio de projeto básico e executivo de instalação de ar-condicionado, realizado pela 

empresa DFT Projetos LTDA, o qual respeitou as seguintes normas técnicas: NBR 16.401 – 

Instalações Centrais de Ar Condicionado; NBR 16.403- Qualidade do ar; NBR 7256 - 

Tratamento ar em EAS - Est. Assist. Saúde; ASHRAE – American Society of Heating 

Refrigeration and Air Conditioning; SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors 

National Association; RESOLUÇÃO Nº 9 DE 16/01/2003 – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária PORTARIA 3523/98 – Ministério da Saúde e NR-35 - Trabalho em Altura 

 

As especificações constam abaixo e do Termo de Referência: 

 

3.1. LOTE 1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELÉTRICOS: 

 

ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UND. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

PREÇO TOTAL 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/
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1.0     
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

      
  

1.1 SETOP 
ED-

50152 

FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA 
EM CHAPA 
GALVANIZADA 
PADRÃO. 

 UN  
                       

1,00  
               

1.533,31  
               

1.533,31  

          

2.0     

INSTALAÇÕES 
ELETRICAS         

2.1 SETOP 
ED-

49187 

CAIXA DE LIGAÇÃO 
DE PVC PARA 
ELETRODUTO 
FLEXÍVEL, 
RETANGULAR, 
DIMENSÕES 4 X 2" 

 UN  
                     

10,00  
                     

10,18  
                   

101,79  

2.2 SETOP 
ED-

48989 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL, CLASSE 
5, ISOLAMENTO 
TIPO EPR/HEPR, 
NÃO 
HALOGENADO, 
ANTICHAMA, 
TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 
2,5 MM2, 90°C, 
0,6/1KV 

 M  
                   

394,50  
                       

5,67  
               

2.237,43  

2.3 SETOP 
ED-

48992 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL, CLASSE 
5, ISOLAMENTO 
TIPO EPR/HEPR, 
NÃO 
HALOGENADO, 
ANTICHAMA, 
TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 
4 MM2, 90°C, 
0,6/1KV 

 M  
                   

148,90  
                       

7,81  
               

1.163,28  

2.4 SETOP 
ED-

48995 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL, CLASSE 
5, ISOLAMENTO 
TIPO EPR/HEPR, 
NÃO 
HALOGENADO, 
ANTICHAMA, 
TERMOFIXO, 
UNIPOLAR, SEÇÃO 
6 MM2, 90°C, 
0,6/1KV 

 M  
                   

222,00  
                     

11,78  
               

2.615,45  

2.5 SINAPI 7528 
TOMADA 2P+T 
10A, 250V, 
CONJUNTO 

 UN  
                       

3,00  
                     

11,14  
                     

33,43  
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MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE 
+ MODULO) 

2.6 SINAPI 38075 

TOMADA 2P+T 20A 
250V, CONJUNTO 
MONTADO PARA 
EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE 
+ MODULO) 

 UN  
                       

7,00  
                     

19,29  
                   

135,05  

2.7 SETOP 
ED-

49268 

DISJUNTOR 
BIPOLAR 
TERMOMAGNÉTIC
O 5KA, DE 10A 

 UN  
                       

2,00  
                     

58,69  
                   

117,39  

2.8 SETOP 
ED-

49270 

DISJUNTOR 
BIPOLAR 
TERMOMAGNÉTIC
O 5KA, DE 16A 

 UN  
                       

4,00  
                     

58,69  
                   

234,78  

2.9 SETOP 
ED-

49272 

DISJUNTOR 
BIPOLAR 
TERMOMAGNÉTIC
O 5KA, DE 25A 

 UN  
                       

1,00  
                     

58,69  
                     

58,69  

2.10 SETOP 
ED-

49274 

DISJUNTOR 
BIPOLAR 
TERMOMAGNÉTIC
O 5KA, DE 32A 

 UN  
                       

3,00  
                     

58,69  
                   

176,08  

2.11 SETOP 
ED-

49289 

DISJUNTOR 
TRIPOLAR 
TERMOMAGNÉTIC
O 5KA, DE 50A 

 UN  
                       

1,00  
                   

126,14  
                   

126,14  

2.12 SETOP 
ED-

49527 

SUPRESSOR DE 
SURTO PARA 
PROTEÇÃO 
PRIMÁRIA EM 
QGD, ATÉ 1,5 KV - 
5 KA 

 UN  
                       

3,00  
                   

343,14  
               

1.029,41  

2.13 SETOP 
ED-

15116 

DISJUNTOR DE 
PROTEÇÃO 
DIFERENCIAL 
RESIDUAL (DR), 
BIPOLAR, TIPO DIN, 
CORRENTE 
NOMINAL DE 63A, 
ALTA 
SENSIBILIDADE, 
CORRENTE 
DIFERENCIAL 
RESIDUAL 
NOMINAL COM 
ATUAÇÃO DE 
30MA 

 UN  
                       

1,00  
                   

173,60  
                   

173,60  

2.14 SETOP 
ED-

49309 
ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO 

 M  
                   

114,00  
                     

27,28  
               

3.110,04  
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ROSCÁVEL, DN 25 
MM (1"), 
INCLUSIVE 
CONEXÕES, 
SUPORTES E 
FIXAÇÃO 

2.15 SETOP 
ED-

49308 

ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO 
ROSCÁVEL, DN 20 
MM (3/4"), 
INCLUSIVE 
CONEXÕES, 
SUPORTES E 
FIXAÇÃO 

 M  
                     

38,00  
                     

23,10  
                   

877,78  

2.16 SETOP 
ED-

49499 

QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO 
PARA 12 
MÓDULOS COM 
BARRAMENTO E 
CHAVE 

 UN  
                       

1,00  
                   

227,06  
                   

227,06  

TOTAL ITEM       
             

12.417,40  

  
TOTAL GERAL 

  
 R$       

13.950,71  

 

 

3.2. LOTE 2: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO: 

 

ITEM FONTE CÓD. DESCRIÇÃO UND. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO C/ 
BDI 

PREÇO TOTAL 

1.0     
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

      
  

1.1 SETOP 
ED-

5015
2 

FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA EM 
CHAPA 
GALVANIZADA 
PADRÃO. 

 UN  
                       

1,00  
               

1.533,31  
               

1.533,31  

1.2 SETOP 
ED-

4843
5 

DEMOLIÇÃO DE 
ALVENARIA DE 
TIJOLO E BLOCO 
SEM 
APROVEITAMENTO 
DO MATERIAL, 
INCLUSIVE 
AFASTAMENTO 

 M3  
                       

1,00  
                   

127,02  
                   

127,02  

1.3 SETOP 
ED-

9075 

FORNECIMENTO DE 
ANDAIME 
METÁLICO PARA 
FACHADA 
(LOCAÇÃO), 
INCLUSIVE PISO 

 
M2/ME

S  

                     
20,00  

                       
8,34  

                   
166,77  
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METÁLICO E 
SAPATAS, 
EXCLUSIVE 
MONTAGEM E 
DESMONTAGEM 

1.4 SETOP 
ED-

4824
6 

MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE 
ANDAIME 
METÁLICO PARA 
FACHADA COM 
PISO METÁLICO, 
EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO 
ANDAIME E 
RODAPÉ/GUARDA-
CORPO EM 
MADEIRA 

 M2  
                     

10,00  
                       

8,49  
                     

84,89  

TOTAL ITEM   =   
               

1.911,99  

2.0     

OBRA - AR 
CONDICIONADO         

2.1 COMP. A 
INFRAESTRUTURA 
AR CONDICIONADO 
12K 

 UN  
                       

2,00  
               

1.136,69  
               

2.273,38  

2.2 SINAPI 
3955

5 

AR CONDICIONADO 
SPLIT ON/OFF, HI-
WALL (PAREDE), 
12000 BTUS/H, 
CICLO 
QUENTE/FRIO, 60 
HZ, CLASSIFICACAO 
ENERGETICA A - 
SELO PROCEL, GAS 
HFC, CONTROLE S/ 
FIO 

 UN  
                       

2,00  
               

2.352,33  
               

4.704,67  

2.3 COMP. B 
INFRAESTRUTURA 
AR CONDICIONADO 
18K 

 UN  
                       

3,00  
               

1.224,58  
               

3.673,74  

2.4 SINAPI 
3954

8 

AR CONDICIONADO 
SPLIT ON/OFF, HI-
WALL (PAREDE), 
18000 BTUS/H, 
CICLO 
QUENTE/FRIO, 60 
HZ, CLASSIFICACAO 
ENERGETICA A - 
SELO PROCEL, GAS 
HFC, CONTROLE S/ 
FIO 

 UN  
                       

3,00  
               

3.489,25  
             

10.467,75  

2.5 COMP. C 
INFRAESTRUTURA 
AR CONDICIONADO 
24K 

 UN  
                       

1,00  
               

1.430,37  
               

1.430,37  
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2.6 SINAPI 

3955
4 

AR CONDICIONADO 
SPLIT ON/OFF, HI-
WALL (PAREDE), 
24000 BTUS/H, 
CICLO 
QUENTE/FRIO, 60 
HZ, CLASSIFICACAO 
ENERGETICA A - 
SELO PROCEL, GAS 
HFC, CONTROLE S/ 
FIO 

 UN  
                       

1,00  
               

4.614,00  
               

4.614,00  

2.7 COMP. D 
INFRAESTRUTURA 
AR CONDICIONADO 
48K 

 UN  
                       

1,00  
               

1.588,11  
               

1.588,11  

2.8 SINAPI 
3956

0 

AR CONDICIONADO 
SPLIT ON/OFF, 
CASSETE (TETO), 
48000 BTUS/H, 
CICLO 
QUENTE/FRIO, 60 
HZ, CLASSIFICACAO 
ENERGETICA A - 
SELO PROCEL, GAS 
HFC, CONTROLE S/ 
FIO 

 UN  
                       

1,00  
             

14.085,84  
             

14.085,84  

2.9 COMP. E 
INFRAESTRUTURA 
AR CONDICIONADO 
60K 

 UN  
                       

3,00  
               

1.661,84  
               

4.985,53  

2.10 SINAPI 
3956

1 

AR CONDICIONADO 
SPLIT ON/OFF, 
CASSETE (TETO), 
60000 BTUS/H, 
CICLO 
QUENTE/FRIO, 60 
HZ, CLASSIFICACAO 
ENERGETICA A - 
SELO PROCEL, GAS 
HFC, CONTROLE S/ 
FIO 

 UN  
                       

3,00  
             

14.735,59  
             

44.206,77  

TOTAL ITEM   =   
             

92.030,15  

4.0     

INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS         

4.1 SINAPI 1956 

CURVA DE PVC 90 
GRAUS, SOLDAVEL, 
25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL 
(NBR 5648) 

 UN      
                     

23,00  
                       

5,62  
                   

129,29  

4.2 SINAPI 3868 

LUVA DE REDUCAO 
SOLDAVEL, PVC, 25 
MM X 20 MM, 
PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

 UN      
                     

10,00  
                       

2,35  
                     

23,54  
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4.3 SINAPI 9868 

TUBO PVC, 
SOLDAVEL, DN 25 
MM, AGUA FRIA 
(NBR-5648) 

 M       
                   

147,10  
                       

6,79  
                   

998,20  

4.4 SINAPI-I 7139 

TE SOLDAVEL, PVC, 
90 GRAUS, 25 MM, 
PARA AGUA FRIA 
PREDIAL (NBR 5648) 

 UN      
                       

7,00  
                       

2,27  
                     

15,86  

TOTAL ITEM   =   
               

1.166,89  

5.0     

SERVIÇOS 
COMPLEMENTAR
ES         

5.1 SETOP 
ED-

5026
6 

LIMPEZA GERAL DA 
OBRA 

 M2  
                   

860,53  
                       

7,34  
               

6.313,47  

TOTAL ITEM   =     

  
TOTAL GERAL 

  
 R$     

101.422,50  

    

 

3.3. VALORES 

Os valores acima expostos adotaram como fonte as tabelas SINAPI, ferramenta pela qual a 

Administração Pública define os valores dos insumos e serviços necessários às obras e 

serviços de engenharia, e SETOP, referencial de preços para as obras do Estado de Minas 

Gerais. Dessa maneira, tais valores englobam tanto o fornecimento dos produtos quanto a 

prestação dos serviços de instalação. 

4- ÁREA SOLICITANTE: 

4.1- Mesa Diretora da Câmara Municipal de Borda da Mata, MG.  

 

5- REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

5.1- O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, que terá, 

em especial, as seguintes atribuições: 

I - conduzir a sessão pública;  

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e 

aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 

desses documentos;  

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;  

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;  

V - verificar e julgar as condições de habilitação;  

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 

habilitação e sua validade jurídica;  

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

 VIII - indicar o vencedor do certame; 
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 IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;  

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

 XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 

homologação.. 

5.2- O certame será regido pelas disposições constantes da Lei Federal 10.520/2002, pelo 

Decreto Municipal 4304/2020 e, subsidiariamente, pela Lei Federal 8.666/93 

6- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR: 

 

6.1- Somente poderão participar deste Pregão empresas pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado aos objetos desta licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, 

que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 

Edital e seus Anexos. 

 

6.2- Os fornecedores interessados em participar do presente pregão deverão fazer seu 

credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas, acessando o seguinte endereço: 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/ e solicitar a chave de acesso 

ou documento relativo.   

 

6.3- O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. A chave de identificação e a senha 

poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou em virtude de sua suspensão no Cadastro de Fornecedores. 

 

6.4- É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do sistema ou ao Municipio de Borda da Mata - MG a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

6.5- O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, sendo 

que o credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

6.6- Os licitantes deverão manifestar expressamente para qual lote desejam concorrer, 

apresentando sua proposta. 

 

6.7- Os licitantes deverão manifestar, em campo próprio do aplicativo, que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação. 

 

6.7.1- É vedada a participação de empresa(s); 

a) Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/
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b) Declarada inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera de Governo da 

Federação; 

c) Suspensa de licitar/contratar junto à Câmara Municipal de Borda da Mata/MG; 

d) Cujos sócios, diretores, representantes ou procuradores pertençam, simultaneamente, a 
mais de uma empresa licitante; 

e) Estrangeiras que não funcionem no País; 

f) Enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93; 

g) Em consórcio; 

h) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014 TCU – Plenário) 

i) Que tenha como sócio ou administrador os seguintes agentes pertencentes a Borda da 
Mata-MG: Prefeito, Vice-Prefeito, vereadores, ocupantes de cargos em comissão ou função 
de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles, por matrimônio ou parentesco afim/ 
consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, e os servidores empregados públicos 
municipais de Borda da Mata-MG. 

 

Justifica-se a vedação à participação de empresas em consórcio uma vez que a ausência de 

consórcio não trará prejuízos à competitividade do certame, visto que, em regra, a formação 

de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade 

ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os 

requisitos de habilitação do edital. Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o 

número de participantes, admite a formação de consórcio, o que não é o caso em questão, 

na medida em que várias empresas isoladamente apresentam condições de participar do 

presente certame. Tal medida visa afastar a restrição à competição, pois a reunião de 

empresas que, individualmente, poderiam prestar os serviços reduziria o número de licitantes. 

 

6.7.2- Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, 

sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação 

vigente. 

 

6.7.3- Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida 

pelo telefone: 35 34451647 ou pelo e-mail: camaramunicipalbm@yahoo.com.br.  

 

7- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNAÇÃO: 

 

7.1- O edital encontra-se disponível na internet, nos sites 

https://www.camarabordadamata.mg.gov.br/ e 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/ ou, ainda, poderá ser obtido 

pelo e-mail camaramunicipalbm@yahoo.com.br.  

7.1.1- As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame 

obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo nos sites 

https://www.camarabordadamata.mg.gov.br/ e 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/. 

7.1.2- Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail 

camaramunicipalbm@yahoo.com.br, informações no telefone (35) 34451647, em até 3 (três) 

mailto:camaramunicipalbm@yahoo.com.br
https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/
http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/
mailto:camaramunicipalbm@yahoo.com.br
https://www.camarabordadamata.mg.gov.br/
https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/
mailto:camaramunicipalbm@yahoo.com.br
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dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas no horário de expediente. 

Solicitamos que enviem o pedido com a respectiva assinatura eletrônica, preferencialmente.  

7.1.3- As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão respondidas em 

até 2 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido e encaminhadas por e-

mail, ou disponibilizadas no site oficial. 

7.1.4- Em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas em sessão 

pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste 

Pregão     mediante petição a ser enviada ao e-mail: camaramunicipalbm@yahoo.com.br. 

7.1.5- O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação 

no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

7.1.6- Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

7.1.7- As respostas às impugnações serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os 

interessados, inseridas na página oficial da Câmara e encaminhadas ao impugnante. 

 

8- DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO: 

 

8.1- As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão 

pública. Para informações de utilização do sistema, acessar o Manual do Fornecedor: 

https://www.camarabordadamata.mg.gov.br/_files/ugd/7bbdf8_e965d0784a16452ab958eaff4

4b0bc9b.pdf. 

 

8.2- Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

8.3- Os itens de propostas que eventualmente não contemplem às especificações deste edital 

serão desconsiderados. 

 

8.4- Nas propostas serão considerados obrigatoriamente: 

8.4.1- Preço unitário e total em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo duas 

(02) casas decimais; 

8.4.2- .Inclusão de todas as despesas que possam influenciar nos custos, tais como: despesas 

de custo com transporte, seguro, frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 

fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de 

qualquer natureza, bem como todos os ônus diretos; 

8.4.3- Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 

mailto:camaramunicipalbm@yahoo.com.br
https://www.camarabordadamata.mg.gov.br/_files/ugd/7bbdf8_e965d0784a16452ab958eaff44b0bc9b.pdf
https://www.camarabordadamata.mg.gov.br/_files/ugd/7bbdf8_e965d0784a16452ab958eaff44b0bc9b.pdf
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8.5- O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da 

declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

8.5.1- O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com 

as exigências do edital, como condição de participação; 

8.5.2- O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, 

agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

8.6- Eventuais outros documentos complementares à proposta, que venham a ser solicitados 

pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados via sistema no prazo de 2 (duas) horas. 

 

8.7- Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

 

8.8- Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não 

comprometam o interesse público e da Administração, em razão do princípio do formalismo 

moderado, amplamente aceito pelo TCU. 

 

8.9- Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo     licitante, no 

ato da entrega de sua Proposta Comercial. 

 

8.10- O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no Pregão Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 

 

8.11- A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 

atendimento às exigências previstas no Edital. 

 

8.12- O preço do item deverá ser cotado considerando-se a entrega do produto conforme 

descrito no Termo de Referência, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 

transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou 

acessórios. 

 

8.13-  A proposta de preço deverá ser apresentada conforme exigido no Edital. 
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8.14- O licitante deverá declarar no ato de cadastramento de sua proposta para qual lote 

deseja participar. 

 

9- DAS PROPOSTAS: 

9.1-  Durante o prazo estabelecido ao recebimento das propostas, estas deverão ser enviadas 

exclusivamente por meio eletrônico, no Portal de Compras Públicas: 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/, sendo admitidas 2 (duas) 

formas de envio: 

a) digitando os valores de proposta e demais informações no sistema eletrônico; 

b) anexando a proposta de preços que consta no anexo deste edital, como todas as 

informações constantes no mesmo. 

 

9.2- O prazo para a execução ou atendimento ao objeto será de acordo com o descrito no 

Termo de Referência, prazo este contado a partir da data de recebimento da Ordem de 

Fornecimento. 

 

9.3- Não serão aceitas propostas que contenham mais de 2 (duas) casas decimais. 

 

10- CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 

10.1- O critério de julgamento será o de menor preço global por lote, desde que observadas 

as especificações e demais condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

10.1.1- Deverá ser observado o preço de referência, extraído da planilha orçamentária 

constante dos autos. 

 

10.2- Será desclassificada a proposta comercial que: 

10.2.1- Não se refira à integralidade do objeto; 

10.2.2- Não atenda às exigências estabelecidas neste edital ou que apresentem preço acima 

do valor de referência; 

10.2.3- Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os  preços 

de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade 

da remuneração, ou superestimados, ou, ainda, manifestamente inexequíveis, assim 

considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º, e art. 48, II, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

10.2.3.1- Se o Pregoeiro entender que há indícios de inexequibilidade, fixará prazo para que 

o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos elaborada 

pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração, e contratações em andamento com 

preços semelhantes, além de outros documentos julgados pertinentes pelo Pregoeiro. 

10.2.3.2- Caso não seja comprovada a inexequibilidade da proposta, esta será 

desclassificada. 

 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/
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10.3- Erros de soma e/ou multiplicação poderão corrigidos. 

10.3.1- Serão corrigidos erros formais ou os valores conforme a divergência apurada, de forma 

a prevalecer sempre o valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do 

Pregão, ou o valor negociado com o Pregoeiro, após diligência e anuência do licitante. 

10.3.2- A correção será consignada em ata de julgamento. 

 

10.4- Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal. 

 

10.5- Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 

 

10.6- O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas e da documentação, desconsiderar 

evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 

 

10.7- As propostas e documentação apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da 

área solicitante para verificação do atendimento ao objeto licitado, mediante parecer 

fundamentado. 

 

11- PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO:  

 

11.1- A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da Proposta 

Comercial por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos 

neste edital.  

 

11.2- Requerimentos de informações relativas aos dados para acesso e encaminhamento da 

proposta devem ser encaminhadas ao Portal de Pregão Eletrônico da Câmara: 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/. 

  

11.3- Na data e hora estabelecidas neste edital, a sessão pública do Pregão Eletrônico será 

iniciada com a abertura e divulgação das Propostas Comerciais, sendo avaliada a 

aceitabilidade das mesmas pelo Pregoeiro, mantido o sigilo estabelecido pelo sistema.  

 

11.4- A sessão do pregão será realizada na sala de disputa.  

 

11.5- Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados 

ao sistema para participar da etapa de lances, exclusivamente pelo meio eletrônico, 

observado o horário de duração e as regras estabelecidas neste edital, vedada a identificação 

do titular do lance.  

 

11.6- Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com prorrogações. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de 

https://bordadamatacm.sgpcloud.net:18079/comprasedital/
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lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do 

período de duração da sessão pública. A prorrogação automática da etapa de envio de lances 

será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

 

11.7- Não serão adquiridos produtos que estiverem acima do valor de referência desta 

licitação.  

 

11.8- O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tiver 

apresentado o lance de menor valor via Chat, para que possa ser obtida melhor proposta, 

bem como decidir sobre sua aceitação. 

  

11.9- Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Pregoeiro 

poderá, assessorado pela Equipe de Apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances em 

prol da consecução do melhor preço. 

  

11.10- Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 

de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

  

11.11- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 

24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes. 

 

11.12- Quando necessário, o Pregoeiro poderá estabelecer prazo para que o licitante 

demonstre a exequibilidade de seus preços por meio de documentos. 

  

11.13- A resposta à eventual contraproposta e o envio de documentos complementares 

necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a nova planilha de custos 

readequada, caso solicitada, e demais documentações que sejam solicitados pelo pregoeiro, 

deverão ser encaminhados, no prazo fixado de 2 (duas) horas, ao e-mail 

camaramunicipalbm@yahoo.com.br ou em campo específico do sistema.  

 

11.14- Os documentos serão pedidos no arquivo de edital e diretamente no sistema, para que 

o licitante vincule os documentos digitalizados diretamente na plataforma da BNC em campo 

próprio. 

  

11.15- Caso persista a necessidade de apresentar documentação necessária à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, via sistema ou ao e-mail camaramunicipalbm@yahoo.com.br, no prazo de 

02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 

mailto:camaramunicipalbm@yahoo.com.br
mailto:camaramunicipalbm@yahoo.com.br
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12- DA ABERTURA DA SESSÃO DE CLASSIFICAÇÃO E FORMULAÇÃO DE 

LANCES: 

 

12.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e locais indicados neste Edital. 

 

12.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência. 

 

12.3- Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 

12.4- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

12.5- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

12.6- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

 

12.7- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

 

12.8- Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

EXCLUSIVAMENTE por meio do SISTEMA ELETRÔNICO, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 

12.9 - O lance deverá ser ofertado pelo menor preço item. 

 

12.10- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

12.11- O licitante somente poderá oferecer lance de inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

12.12- O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 

(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob 

pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 

12.13- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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12.14- A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 

(dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

12.14.1- A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 

(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

12.14.2- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

 

12.15- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

13- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

 

13.1- Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

 

13.2- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

 

13.3- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 

13.4- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

13.5- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

via e-mail, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

13.6- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

 

13.7- Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
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indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta.  

 

13.8- Os licitantes deverão colocar à disposição do Município todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.  

 

13.9- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

13.10- Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade.  

13.10.1- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

13.10.2- Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  

13.10.3- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes.  

13.10.4- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

14- DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO: 

 

14.1- O licitante, classificado provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar a 

documentação abaixo relacionada: 

 

I- Da Habilitação Jurídica (Art. 28 da Lei 8.666/93): 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo 

eventual da gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo 

consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores. 

 

II- Da Regularidade Fiscal (Art. 29 da Lei 8.666/93). 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas- CNPJ; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade; 

c) Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

e) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual ou distrital da sede da licitante; 

 

III- Da Regularidade Trabalhista (Art. 29 da Lei 8.666/93): 
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a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeito de negativa, em 

cumprimento ao disposto na Lei n.º 12.440, de 07/07/2011. 

 

IV- Da Qualificação econômico-financeira (Art. 31 da Lei 8.666/93): 

a) Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa, que esteja 

dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. 

b) 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 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. Serão considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balanço Patrimonial (inclusive 

o de abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados: a) publicados em Diário 

Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou junto aos Ofícios de Registros local do 

Comércio (cartórios) delegados para esse fim; ou d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou junto aos 

Ofícios de Registro local do Comércio (cartórios) delegados para esse fim, inclusive com os 

Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituração contábil digital, conforme Instrução 

Normativa RFB nº 1774, de 22 de dezembro de 2017. 

 

 

V- Da Qualificação técnica (Art. 30 da Lei 8.666/93): 

a) Em relação ao Lote 1: 

- Prova de registro ou inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) da empresa licitante junto à 

entidade profissional competente (CREA) a que estiverem vinculados. 

- Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) 

Responsável(is) Técnico(s) da empresa, executou(aram) serviço(s) com característica(s) 

semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. 

- Realização de visita técnica, ou, caso não queira, anexar aos documentos de habilitação 

Declaração de Conhecimento de Área, conforme modelos disponibilizados no edital. A 

ausência de realização de visita técnica implicará na presunção de conhecimento das 

condições dos serviços, de sorte que alegações posteriores relacionadas com o 

desconhecimento de informações e das condições locais pertinentes à execução do objeto 

licitado não serão consideradas como argumentos válidos para reclamações futuras, nem 

tampouco desobrigam a sua execução. As visitas poderão ser realizadas, até 02 (dois) dias 

anteriores, à data para sessão de abertura dos envelopes de habilitação e propostas, podendo 

ser agendadas em até 5 (cinco) dias anteriores à data de abertura da sessão pública, junto à 

Câmara Municipal. 

 

b) Em relação ao Lote 2: 
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- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de um ou mais 

Atestados de Capacidade técnica emitido por Pessoa Jurídica Pública ou Privada. 

 

14.1.1- Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial; 

 

14.1.2 - Justificam-se as exigências de qualificação técnica uma vez que são imprescindíveis 

à correta execução do objeto do contrato, não havendo nenhuma exigência restritiva ou não 

prevista em Lei ou na Jurisprudência dos Tribunais de Contas. 

 

 

VI- Outras Comprovações: 

a) Declaração Unificada (fatos impeditivos, pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

idoneidade, que não emprega menor, não possui em seu quadro societário servidor público 

da ativa), conforme modelo do Anexo III. 

14.1.2- Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do 

CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. 

14.1.3- A contratante não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos. 

14.1.4- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal ou 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

14.1.5- À microempresa ou empresa de pequeno porte, ou equiparadas, havendo alguma 

restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento 

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa.  

14.1.6- A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser 

concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência 

na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

14.1.7- A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

14.1.8- Será assegurada a todos os licitantes a legitimidade para questionar a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte do concorrente.  

14.1.9- No caso de arguição de qualquer um dos fatos acima, caberá ao recorrente o ônus 

da prova da alegação, devendo ser respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa 

e do contraditório, antes da conclusão final administrativa. 

14.1.10- A Comissão de análise da documentação verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no processo ou a futura contratação. 
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15- RECURSOS E CONTRARRAZÕES: 

15.1- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no 

prazo de 15 (quinze) minutos. 

15.1.1- A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência 

desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 

vencedor do certame. 

15.1.2- Diante da manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro não adentrará no mérito 

recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

15.1.3- Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão 

comparecer à Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, de segunda à quinta-feira, das 

12h00min às 18h00min horas, e às sextas-feiras, das 08h00 às 14h00. 

 

15.2- Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, o licitante deverá apresentar as 

razões do recurso no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término 

do prazo da recorrente. 

15.2.1- As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio 

do Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues 

diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc). 

 

15.3- Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus 

atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 

das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à 

Autoridade Superior Competente, para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

15.4- O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

15.5- Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante no preâmbulo deste Edital.  

 

15.6- Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por 

representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder 

pelo licitante. 

 

16- DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

 

16.1- A sessão pública poderá ser reaberta: 

16.1.1- Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  

16.1.2- Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
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Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

 

16.2- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta.  

 

16.3- A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

 

17- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

17.1- Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o item ao licitante vencedor, 

cabendo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório. 

 

17.2- Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento licitatório. 

 

18- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

18.1- O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver 

a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais sanções previstas no 

contrato.  

 

19- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

19.1- Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I- Termo de Referência; 

Anexo II- Modelos de carta proposta (Anexo II- A e Anexo II-B); 

Anexo- III- Declaração Unificada; 

Anexo- IV- Declaração de Habilitação; 

Anexo V - Projeto de instalação; 

Anexo- VI- Minuta do Contrato; 

Anexo VII – Declaração de Conhecimento de Área. 

 

19.1.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e, desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

 

19.2- De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 

circunstanciada dos trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas 

porventura apresentadas pelos representantes legais presentes. 
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19.3- Na hipótese de o adjudicatário não comparecer para assinar o termo de contrato, aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, aplicar-se-á as sanções cabíveis. 

O Pregoeiro examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a 

ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda, 

negociar o preço. 

 

19.4- O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das 

sanções administrativas, civis e penais cabíveis.  

 

19.5- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.  

 

19.6- Na análise da documentação e no julgamento das propostas comerciais, o Pregoeiro 

poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 

especializados.  

 

19.7- Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares 

entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 

outro será considerado especificado e válido.  

 

19.8- O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, 

durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 

proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de 

diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 

disposto no § 3° do art. 43 da Lei nº 8.666/93, quando poderá ser solicitada a apresentação 

de amostras e/ou documentos, se for o caso.  

 

19.9- O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 

inabilitação do licitante.  

 

19.10- A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos 

e condições inseridas neste Edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a 

matéria.  

 

19.11- A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a 

Prefeitura Municipal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 

de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, 

mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos 

licitantes.  

 

 

20- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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20.1- As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária e sua correspondente para os exercícios posteriores:  

a) Serviço elétrico e instalação dos aparelhos de ar-condicionado: 

01 01 031 0002 4.001 339039 – Ficha 9 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

(manutenção do Corpo Legislativo); 

01 01 031 0002 4.003 339039 – Ficha 22 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

(manutenção atividades da Câmara Municipal). 

 

b) Aquisição de aparelhos de ar-condicionado: 

01. 01.031.0002.3.001 449052 – ficha 01 – Aquisição de equipamentos e material permanente 

(aquisição de equipamentos para manutenção do Corpo Legislativo); 

01. 01 031 0002 3.003 449052 – ficha 12 – Aquisição de equipamentos e material permanente 

(aquisição de equipamentos para Câmara Municipal). 

 

21 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

21.1- Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas 

ou defeitos observados.  

 

21.2- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

21.3- O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis.  

22 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

22.1- São obrigações da CONTRATANTE:  

22.1.1- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

22.1.2- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo;  

22.1.3- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

22.1.4- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  

22.1.5- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

 

22.2- São obrigações da CONTRATADA: 
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22.2.1- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

22.2.1.1- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, modelo, fabricante; 

22.2.1.2- Para o lote nº 2 (aquisição e instalação dos aparelhos de ar-condicionado), a 

contratada deverá emitir 2 (duas) notas fiscais, a primeira referente à venda dos aparelhos de 

ar-condicionado e a segunda referente ao serviço de instalação;  

22.2.1.3- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

22.2.1.4- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

22.2.1.5- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação;  

22.2.1.6- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

22.2.1.7- Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;  

22.2.1.8- Havendo necessidade de substituição da marca ofertada, a empresa deverá 

relacionar a marca de substituição para a execução do contrato e encaminhar ao 

Departamento/Secretaria para que o responsável efetue os procedimentos para a compra. 

Os(s) produtos(s) substituídos deverão ser entregues ao Departamento/Secretaria conforme 

Ordem de Fornecimento emitida;  

22.2.1.9- Obriga-se a proponente vencedora a listar as descrições dos produtos antes da 

emissão da nota fiscal;  

22.2.1.10- Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses;  

22.2.1.10.1- Substituir peças e demais componentes que apresentem defeito de fabricação, 

dentro do prazo de garantia;  

22.2.1.10.2- Efetuar as trocas de peças somente por novas e originais ou de desempenho 

iguais ou superiores as utilizadas na fabricação dos aparelhos; 

22.2.1.10.3- Prestar serviço de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo 

de vigência da garantia, o aparelho que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus 

para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;  

22.2.1.10.4- Substituir, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o aparelho que 

apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, durante a vigência da garantia;  

22.2.1.11- A CONTRATADA deverá fornecer sem custos os manuais de garantia, manual de 

operação, instrução e catálogo de aplicação dos aparelhos;  

22.2.1.12- A CONTRATADA deverá arcar com as despesas de transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários, e ainda com todas as despesas que diretamente ou 

indiretamente incidirem no fornecimento.  

 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Borda da Mata - MG. 
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Borda da Mata - MG, 10/10/2022. 

 

 

 

Lucas José Teodoro de Sousa 

Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO:  

1.1. Contratação de serviço técnico especializado para a realização de serviços na rede 

elétrica, bem como para aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado nas 

dependências da Câmara Municipal de Borda da Mata, MG, conforme condições, quantidade 

e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

As especificações foram elaboradas de acordo com as necessidades da Câmara Municipal, 

por intermédio de projeto básico e executivo de instalação de ar-condicionado, realizado pela 

empresa DFT Projetos LTDA, o qual respeitou as seguintes normas técnicas: NBR 16.401 – 

Instalações Centrais de Ar Condicionado; NBR 16.403- Qualidade do ar; NBR 7256 - 

Tratamento ar em EAS - Est. Assist. Saúde; ASHRAE – American Society of Heating 

Refrigeration and Air Conditioning; SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors 

National Association; RESOLUÇÃO Nº 9 DE 16/01/2003 – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária PORTARIA 3523/98 – Ministério da Saúde e NR-35 - Trabalho em Altura e segue 

em anexo a este termo. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO  

 

Considerando a necessidade de um sistema de ar-condicionado nas dependências da 

Câmara Municipal a fim de que possa proporcionar o bem-estar, saúde e conforto térmico aos 

servidores, vereadores, visitantes e munícipes, tendo em vista as altas temperaturas, exarada 

pelo Presidente desta Casa. Para tanto, como a rede elétrica atual do prédio sede não tem 

condições de suportar o referido sistema, é necessário a contratação de serviço técnico 

especializado a fim de fornecer condições para a instalação dos aparelhos de ar-

condicionado. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  

Os bens ora pretendidos e considerados comuns de acordo com o parágrafo único do artigo 

1º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.  

 

 “Art. 1º para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na 

modalidade de pregão, que será regida por essa lei. Parágrafo Único. Consideram-se bens e 

serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho 

e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais no mercado.”  

 

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  
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4.1. O serviço elétrico deverá ser concluído em até 1 mês contado da emissão da ordem de 
fornecimento do serviço emitida pela Câmara Municipal.  
 
4.1.1. A entrega e instalação dos aparelhos de ar-condicionado deverá ser concluída em até 
3 meses contados da solicitação da Câmara Municipal por meio de emissão de ordem de 
fornecimento do produto/serviço, a partir do término do serviço elétrico. 
 

4.1.2. Local para entrega e realização do serviço: Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, 

situada na Av. Wilson Megale 790, 3 Piso, – Centro, CEP: 37.564-000, sede da Câmara 

Municipal. 

 

 4.2. Os itens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta.  

 

4.3. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

 4.4. Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade do equipamento e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado.  

 

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 

do esgotamento do prazo.  

 

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1. São obrigações da Contratante:  

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos e 

serviços prestados provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido e/ou serviço realizado, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 
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 5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto 

e prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados.  

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto e, ainda:  

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, modelo, fabricante.  

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação;  

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

6.1.7. Havendo necessidade de substituição da marca ofertada, a empresa deverá relacionar 

a marca de substituição para a execução do contrato e encaminhar ao 

Departamento/Secretaria para que o responsável efetue os procedimentos para a compra. 

Os(s) produtos(s) substituídos deverão ser entregues ao Departamento/Secretaria conforme 

Ordem de Fornecimento emitida;  

6.1.8 Obriga-se a proponente vencedora a listar as descrições dos produtos antes da emissão 

da nota fiscal; 

6.1.9. Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, ao veículo 

adquirido;  

6.1.9.1. Substituir peças e demais componentes que apresentem defeito de fabricação, dentro 

do prazo de garantia;  

6.1.9.1.1. Efetuar as trocas de peças somente por novas e originais ou de desempenho iguais 

ou superiores as utilizadas na fabricação do veículo.  
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6.1.9.2. Prestar serviço de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de 

vigência da garantia, o veículo que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para 

a CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.  

6.1.10. Substituir, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o aparelho que apresentar 

defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados.  

6.1.11. A CONTRATADA deverá fornecer sem custos os manuais de garantia, manual de 

operação, instrução e catálogo de aplicação dos aparelhos;  

6.1.12. A CONTRATADA deverá arcar com as despesas transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente 

incidirem no fornecimento.  

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

7.1.1. Exclusivamente em relação ao serviço elétrico constante do lote nº 1, tendo em vista 

que é uma atividade-meio para a instalação final dos aparelhos de ar-condicionado, será 

permitida a subcontratação pelo licitante vencedor do objeto do lote nº 2 (aquisição de 

aparelhos de ar-condicionado).   

 

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA  

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; 

não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato.  

 

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados.  

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis.  

 

10. DO PAGAMENTO  
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10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicado pelo contratado.  

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.  

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.  

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 

o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.  

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 

a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.  

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos.  

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 

junto ao SICAF.  
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10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante.  

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.  

 

11. DO REAJUSTE  

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas.  

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 

índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade.  

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 

a diferença correspondente tão logo seja divulgada o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer. 

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor.  

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.  

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:  

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação;  

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

12.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  

12.1.5. Cometer fraude fiscal;  
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12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções:  

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante;  

12.2.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;  

12.2.3. Multa compensatória de 15 % (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto;  

12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

12.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos;  

12.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;  

12.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 12.1 

deste Termo de Referência.  

12.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

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

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

12.3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.5, 12.2.6 e 12.2.7 poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados.  

12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que:  

12.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 12.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

12.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados.  

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 

o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.  

12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 

for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.  

12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente.  
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13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil.  

12.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

12.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - 

PAR.  

12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

12.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultante de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou 

sem a participação de agente público.  

12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

 

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERÊNCIAS. 

 

- Serviço técnico especializado na rede elétrica: R$ 13.950,71 (treze mil novecentos e 

cinquenta reais e setenta e um centavos);  

 

- Aquisição e instalação de ar-condicionado: R$ 101.422,46 (cento e um mil quatrocentos e 

vinte dois reais e quarenta e seis centavos). 

 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.  

 

Serviço elétrico e instalação dos aparelhos de ar-condicionado: 

01 01 031 0002 4.001 339039 – Ficha 9 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

(manutenção do Corpo Legislativo); 

01 01 031 0002 4.003 339039 – Ficha 22 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

(manutenção atividades da Câmara Municipal). 

 

Aquisição aparelhos de ar-condicionado: 

01. 01.031.0002.3.001 449052 – ficha 01 – Aquisição de equipamentos e material permanente 

(aquisição de equipamentos para manutenção do Corpo Legislativo); 
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01. 01 031 0002 3.003 449052 – ficha 12 – Aquisição de equipamentos e material permanente 

(aquisição de equipamentos para Câmara Municipal). 

 

 

Borda da Mata, 07/10/2022 

 
Lucas José Teodoro de Sousa 

Pregoeiro 
 

Letícia Maria de Maia Resende 
Membro da Equipe de Apoio 

 
 
 

Jerusa da Silva Souza 
Membro da Equipe de Apoio 

 
 

 
Ruberley José da Silva Júnior 
Membro da Equipe de Apoio 
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ANEXO II-A 

MODELO - CARTA-PROPOSTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (LOTE 01) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 

 

À Câmara Municipal de Borda da Mata - MG.   

Prezados Senhores, 

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022  

 

Apresentamos nossa proposta para Aquisição dos Itens abaixo discriminados, conforme 

Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONCORRENTE: 

Razão social; 

CNPJ; 

Endereço, telefone e e-mail; 

Identificação do representante; 

 

Lote  DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL C/ BDI 

01 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS 
  

 

 

 

Prazo de validade da proposta: ..... (......) dias (mínimo de 60 dias). 

 

Declaramos aceitar as condições contidas no Edital de PREGÃO ELETRONICO nº 

03/2022, a minuta contratual, e as Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93, com as atualizações que 

lhe foram introduzidas; 

 

Obs: Deverá ser entregue junto a proposta, a planilha orçamentária de custos, com a 

composição do BDI. 

 

Declaramos ainda, que nos valores acima estão compreendidos, além dos tributos, 

encargos sociais, todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, decorram da 

execução do objeto licitado. 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 
 

_________________________________________________________________________ 
Av. Wilson Megale, nº790 3° piso Rodoviária – Centro Fone:(035) 3445-1647 

e-mail: camaramunicipalbm@yahoo.com.br  - Cep: 37564-000 

Borda da Mata - MG 

  Local: ........................................... Data: .........../...../20... 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável legal. 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO II-B 

MODELO - CARTA-PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS 

DE AR-CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA 

DA MATA (LOTE 02) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 

 

À Câmara Municipal de Borda da Mata - MG.   

Prezados Senhores, 

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022  

 

Apresentamos nossa proposta para Aquisição dos Itens abaixo discriminados, conforme 

Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONCORRENTE: 

Razão social; 

CNPJ; 

Endereço, telefone e e-mail; 

Identificação do representante; 

 

Lote  DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL C/ BDI 

02 
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE 
AR-CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 

 

 

Prazo de validade da proposta: ..... (......) dias (mínimo de 60 dias). 

 

Declaramos aceitar as condições contidas no Edital de PREGÃO ELETRONICO nº 

03/2022, a minuta contratual, e as Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93, com as atualizações que 

lhe foram introduzidas. 

 

Obs: Deverá ser entregue junto a proposta, a planilha orçamentária de custos, com a 

composição do BDI. 

 

Declaramos ainda, que nos valores acima estão compreendidos, além dos tributos, 

encargos sociais, todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente, decorram da 

execução do objeto licitado. 

 

 

  Local: ........................................... Data: .........../...../20... 
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Razão Social da Empresa 

Nome do responsável legal. 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

Pelo presente instrumento, a empresa..........................., CNPJ nº ......................, com sede 

na ............................................, através de seu representante legal infra-assinado, que: 

 

1-DECLARAMOS que:  

 

 Até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao 

presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

 Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

quaisquer de suas esferas; 

 Em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal combinado 

ao inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, não possuímos em nosso quadro funcional 

pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 Não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela licitação (conforme art.9º da Lei nº 

8.666/93) e que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em 

atendimento à vedação disposta no art. 18, XII da Lei 12.708/2012; 

 

 Sob as penas da Lei, para os devidos fins de direito, conhecer e aceitar as condições 

constantes deste Pregão e seus anexos, e que atendemos plenamente aos 

requisitos necessários para habilitação e proposta, nos termos do art. 4º, inciso VII, 

da Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 

 

 Para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 

licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa 

é o (a) Sr. (a) ....................................................., Portador(a) do RG sob nº 

...............................e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo 

é.................................................. (sócio administrador/procurador/diretor/etc), 

responsável pela assinatura do contrato. 

 

 

Nomeamos e constituímos o senhor (a)..................................portador(a) do CPF/MF sob 

n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do 

contrato, referente ao Pregão n.º 03/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das 

obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato. 
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___________ de_________ de  _______ de 2022. 

 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável legal. 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A empresa.............................., localizada na rua (av).................................n.º............. na 

cidade de .................................., através de seu representante legal no final assinado, 

DECLARA, para todos os fins, especialmente para participação em licitações, que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação a teor do Art. 4º, inciso VII da Lei Federal n.º 10.520 

de 17/07/2002. 

 

___________ de_________ de   _______ de 2022. 

 

 

 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável legal. 

N.° do documento de identidade 
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ANEXO V 

PROJETO DE INSTALAÇÃO  
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ANEXO VI 

 

 MINUTA DO CONTRATO  16/2022 

 

Aos XX (xxxxxxx) dias do mês de XXXXXXXXXXXXXXXX de 2022 (dois mil e vinte e dois) 

a CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA, órgão público sediado na Av Wilson 

Megale, nº 790, 3º piso, Centro, na cidade de  Borda  da  Mata/MG,  cadastrada  junto  ao  

Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 

74.068.982/0001-90, neste ato representado pela Presidente da Câmara Municipal,, a 

seguir denominada CONTRATANTE; e a Empresa, 

______________________________________a seguir denominada CONTRATADA, 

neste ato representado  por_____________________      ,   brasileiro,     ,   portador   do   

CPF  nº______  RG   

nº  ,  resolvem  firmar   o   presente contrato para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (LOTE 1) E PARA 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS 

DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA, MG (LOTE 2), 

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE 

INSTRUMENTO., como especificado no seu objeto, em conformidade A Licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico nº. 003/2022, do tipo Menor Preço Global por Lote, sob a 

regência da Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal 4304/2020 e Lei Federal 8.666/93, e 

demais disposições legais, cada qual naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas 

e condições: 

 

CLÁUSULA  PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS (LOTE 1) E PARA 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS 

DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA, MG (LOTE 2), 

CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE 

INSTRUMENTO, de acordo com as especificações e condições previstas no respectivo 

Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão ELETRÔNICO 03/2022, que e parte 

integrante deste contrato, assim como Proposta Vencedora independente de sua 

transcrição. 

 

1.2. Discriminação do objeto: 

.... 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA  
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2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, 

entrando em vigor na data de sua assinatura e encerramento em ____/____/____. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR  

 

3.1. O valor do presente termo de contrato é de R$ ___ (extenso).  

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 

 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20__, na 

classificação abaixo: FICHA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVIDADE - - -  

 

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO  

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo 

de Referência. 

 

 CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE  

 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA  

 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital.  

 

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO  
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9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 

designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo 

do Edital.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

 12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 

da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, 

anexo ao Edital; 

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.  

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso:  

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

12.4.3. Indenizações e multas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES  

 

 

13.1. É vedado à CONTRATADA:  

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;  

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO  

 



CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 
 

_________________________________________________________________________ 
Av. Wilson Megale, nº790 3° piso Rodoviária – Centro Fone:(035) 3445-1647 

e-mail: camaramunicipalbm@yahoo.com.br  - Cep: 37564-000 

Borda da Mata - MG 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993.  

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS  

 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais 

dos contratos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

16.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao 
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de 
Proteção de Dados - LGPD (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018). 
 
 PARAGRÁFO ÚNICO: O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases 
legais previstas nas hipóteses dos artigos 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se 
submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados 
ao titular. 
 
16.2. A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade, sigilo de toda 
informação, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, 
suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito 
no instrumento contratual.   
 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados 
pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da execução dos 
serviços especificados no instrumento contratual.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos 
titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será 
realizada após prévia aprovação da contratante, responsabilizando-se a CONTRATADA 
pela obtenção e gestão. 
 
16.3. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas aptas 
a promover a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, 
dados pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar acessos não 



CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 
 

_________________________________________________________________________ 
Av. Wilson Megale, nº790 3° piso Rodoviária – Centro Fone:(035) 3445-1647 

e-mail: camaramunicipalbm@yahoo.com.br  - Cep: 37564-000 

Borda da Mata - MG 

autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, 
alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito; tudo 
isso de forma a reduzir o risco ao qual o objeto do contrato está exposto.  
 
16.4. A CONTRATADA deverá manter os registros de tratamento de dados pessoais que 
realizar, assim como aqueles compartilhados, com condições de rastreabilidade e de prova 
eletrônica a qualquer tempo.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deverá permitir a realização de auditorias e 
disponibilizar toda a informação necessária para demonstrar o cumprimento das obrigações 
relacionadas à sistemática de proteção de dados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, 
toda e qualquer informação e documentação que comprovem a implementação dos 
requisitos de segurança especificados na contratação, de forma a assegurar a 
auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais dispositivos legais aplicáveis.  
 
16.5. A CONTRATADA se responsabilizará por assegurar que todos os seus 
colaboradores, consultores, e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas 
atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, 
respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir 
compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados, 
documento que estar disponível em caráter permanente para exibição, mediante 
solicitação.   
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA deverá promover a revogação de todos os 
privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos da contratante, em caso de 
desligamento de funcionário das atividades inerentes à execução do presente Contrato.  
 
16.6. A CONTRATADA não poderá disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia 
autorização por escrito, informação, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso 
em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  
 
PARAGRÁFO ÚNICO: Caso autorizada transmissão de dados pela CONTRATADA a 
terceiros, as informações fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente 
necessário para o fiel desempenho da execução do instrumento contratual.   
 
16.7. A CONTRATADA deverá adotar planos de resposta a incidentes de segurança 
eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execução das 
finalidades deste contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua 
remediação, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados.  
 
16.8. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente e de imediato à contratante a 
ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança que possa acarretar 
comprometimento ou dano potencial ou efetivo a Titular de dados pessoais, evitando 
atrasos por conta de verificações ou inspeções.   
 
16.9. Encerrada a vigência do contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida, a 
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CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pela 
contratante e, em no máximo trinta dias, sob instruções e na medida do determinado por 
este, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes 
(seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os 
dados para cumprimento de obrigação legal.   
 
16.10. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento 
por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido incluindo sanções aplicadas pela autoridade 
nacional decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais compartilhados pela 
contratante para as finalidades pretendidas neste contrato.  
 
16.11. A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos 
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do 
descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados 
compartilhados pela contratante. 
 
 PARAGRÁFO ÚNICO: Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o que 
dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA POLÍTICA DE ANTICORRUPÇÃO 

 

17.1 As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 (em conjunto, "Leis 

Anticorrupção") e, se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, 

administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por 

ela contratados. No exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no 

cumprimento de qualquer uma de suas disposições, ou ainda em relação a quaisquer outros 

negócios envolvendo o CONTRATANTE, a CONTRATADA se obriga a: (i) não dar, oferecer 

ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos 

ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer pessoas, empresas e/ou entidades 

privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou 

direcionar negócios ilicitamente e (ii) adotar as melhores práticas de monitoramento e 

verificação do cumprimento das Leis Anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de 

corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores 

e colaboradores ou terceiros por ela contratados. A violação das Leis Anticorrupção e/ou 

da obrigação de monitoramento será considerada infração grave a este Contrato e 

consistirá justa causa para sua rescisão motivada, a critério do CONTRATANTE, sem 

qualquer ônus para este e sem prejuízo da cobrança das perdas e danos decorrentes da 

infração. A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não sofreu nenhuma 

investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionados ao 

descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro e que suas atividades 

estão em conformidade com as Leis Anticorrupção, obrigando-se a informar ao 
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CONTRATANTE imediatamente caso seja iniciada qualquer investigação de suas 

atividades com base em quaisquer das Leis Anticorrupção.  

 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAÇÃO  

 

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, em jornal ou diário oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

 

 CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO  

 

19.1. É eleito o Foro da Comarca de Borda da Mata para dirimir os litígios que decorrerem 

da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 

conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

 

 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado e assinado 

pelos contraentes.  

 

Borda da Mata, __ de ___ de 2022 
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CONTRATADA CNPJ: 

Responsável CPF 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: CPF: 

 

 

Nome: CPF 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE ÁREA 

 

À CAMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022 

 

OBJETO: 

 

 

Eu, ..................................................................., (profissão)........, portador da carteira do 

CREA ou CAU nº .........................................., Região ....................., responsável técnico da 

empresa ................................................, declaro conhecer os locais a serem executados os 

serviços bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na 

execução dos mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais 

dos referidos serviços. 

 

Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, assinada pelo 

responsável técnico da obra. 

 

 

 

Nome 

Cargo 

 


