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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 

 

PREÂMBULO 

 

A Câmara Municipal de Ibiraçu - CMI, localizada na Av. Conde D’Eu, n.º 386, Centro, Ibiraçu-

ES, CEP.: 29.670-000, torna público que realizará procedimento de licitação na modalidade 

Pregão Presencial, com amparo na Lei n.º 10.520/2002, Lei n.º 8.666/1993, Lei Complementar 

n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e na Resolução CMI n.º 004, de 

21/08/2012, através da Pregoeira e Equipe de Apoio designados pela Portaria CMI n.º 030, 

de 30 de outubro de 2017, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E/OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nestas compreendidos os microempreendedores individuais, 

de acordo com as disposições deste Edital e respectivos Anexos. 

 I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

01. Modalidade: Pregão Presencial  

 

02. Processo Administrativo n.º 042/2018, de 09/04/2018 

 

03. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

04. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento permanentes/materiais em geral 

(áudio/vídeo, informática, secretaria e ferramentas de trabalho) a fim de atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Ibiraçu, conforme o especificado no TERMO DE 

REFERÊNCIA - ANEXO 01 deste Edital. 

 

05. Dotação Orçamentária: 001001.0103100012.001 – Manutenção das Atividades 

Administrativas e Legislativas da Câmara Municipal - 33903000000 – Material de Consumo; 

001001.0103100013.001 – Reforma, equipamento e ampliação das instalações da Câmara 

Municipal - 44905200000 – Equipamento e Material Permanente.   

 

 II – SESSÃO PÚBLICA 

 

Pregão Presencial n.º 004/2018 

Dia:  06/08/2018 (Segunda-feira) 

Horário de abertura dos envelopes:  13 horas 

Local: Sala da CPL - Pregão, localizada na sede da Câmara Municipal de Ibiraçu, situada 

na Av. Conde D’Eu, n.º 486, Centro, Ibiraçu-ES, CEP.: 29.670-000. 

 

OBS.: Os Envelopes de Propostas de Preços e de Habilitação deverão ser entregues no 

Protocolo Geral CMI, até às 12 horas e 30 minutos do dia 06/08/2018, não sendo aceitos após 

o horário estabelecido neste edital. 
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 III – DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

 

01. As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão retirar o edital no 

site www.camaraibiracu.es.gov.br ou providenciar a cópia do edital que estará à 

disposição na recepção da Câmara Municipal nos dias úteis das 12h às 18h, ficando 

obrigadas a acompanhar as publicações referentes à licitação no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos 

sobre o procedimento.  

 

02. Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser enviados 

à Pregoeira até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

através do endereço eletrônico licitacao.cmi@camaraibiracu.es.gov.br ou pelos telefones 

(27) 3257-1417 ou 3257-2453. Os esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior 

marcado para a realização da sessão pública. 

 

03. Os esclarecimentos relativos ao objeto licitado devem ser encaminhados à Câmara 

Municipal de Ibiraçu, aos cuidados da Pregoeira ANGELA Mª TINTORI POLEZELI, através do 

endereço eletrônico licitacao.cmi@camaraibiracu.es.gov.br ou pelos telefones (27) 3257-

1417 ou 3257-2453, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública. Os esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior marcado para a 

realização da sessão pública. 

 

04. A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo na Câmara 

Municipal de Ibiraçu - CMI, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei n.º 

8.666/1993. 

 

05. A impugnação do edital deverá ser dirigida à Pregoeira, indicando os números do 

Pregão e do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No 

mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário 

para a representação da empresa licitante.  

 

06. A Pregoeira decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

informando ao interessado sobre a sua decisão, dando ampla publicidade através do site 

www.camaraibiracu.es.gov.br. 

 

07. No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização 

do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

 

 

http://www.camaraibiracu.es.gov.br/
http://www.camaraibiracu.es.gov.br/
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 IV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

01. Poderão participar desta licitação as microempresas ou empresas de pequeno porte do 

ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, que atenderem a todas as exigências 

deste edital e seus anexos, sendo vedada a participação de empresário ou de sociedade 

empresária:  

 

a) suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a Câmara 

Municipal de Ibiraçu, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

b) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração 

Pública, cuja consulta deverá ser feita nos termos do art. 22, da Lei n.º 12.846/2013; 

 

c) que incidir no estipulado no art. 9º, da Lei n.º 8.666/1993; 

 

d) proibido(a) de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, 

da Lei n.º 9.605/98; 

 

e) que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata; 

 

f) proibido(a) de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 

 

g) que esteja constituída sob a forma de consórcio, no caso de sociedade empresária; 

 

h) que atue na forma de cooperativa. 

 

02. A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 

neste instrumento convocatório. 

 

 V – CREDENCIAMENTO 

 

01. O credenciamento será iniciado com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário 

especificado no item II para a sessão pública do Pregão.  

 

02. As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por proprietário, 

sócio ou dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia autenticada do Estatuto 

ou Contrato Social e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de empresa 

individual, a fim de que seja comprovada a aptidão para a formulação de propostas e a 

prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação. Na mesma 

oportunidade deve ser apresentada cópia autenticada do documento de identidade do 

representante. (Obs: Os documentos poderão ser apresentados por cópias simples, desde 
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que seja também apresentada no ato de credenciamento o original para conferência e 

autenticação por servidor da Câmara). 

 

03. A representação também poderá ser feita por credenciado constituído por procuração 

pública ou particular, que comprove a outorga de poderes necessários para a formulação 

de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação. 

Na mesma oportunidade deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos documentos 

de identidade do credenciado e do outorgante da procuração, assim como o original ou 

cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, ou Registro 

Comercial, no caso de empresa individual. (Obs.: Os documentos poderão ser apresentados 

por cópias simples, desde que seja também apresentada no ato de credenciamento o 

original para conferência e autenticação por servidor da Câmara). 

 

04. O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa 

licitante.  

 

05. Na fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar o TERMO DE 

CREDENCIAMENTO - ANEXO 02 (MODELO). 

 

06. A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

que desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela 

Lei Complementar nº 147/14, deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ANEXO 03 (MODELO), quando do seu credenciamento, como 

também apresentar no mesmo momento a CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, 

seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução Normativa n.º 103/2007 do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio.  

 

07. Caso a licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 

(EPP) seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei 

Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, deverá apresentar 

também o comprovante de opção obtido no site do Ministério da Fazenda 

(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional). 

 

08. Caso a licitante não seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido 

pela Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, deverá 

apresentar: 

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) comprovando 

ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º da Lei 

Complementar n.º 123/2006; 

 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 
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c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ, cópia do contrato social e suas alterações. 

 

09. Na mesma fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar a 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS - ANEXO 04 (MODELO). 

 

10. A apresentação no CREDENCIAMENTO do Estatuto ou Contrato Social e seus termos 

aditivos; Registro Comercial, devidamente autenticado ou os documentos contábeis 

inseridos nos itens 7 e 8, isentam a licitante de juntá-los no ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

 

11. A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera 

civil, penal e administrativa. 

 

Obs.: Toda a documentação exigida para credenciamento, conforme exigências 

constantes deste tópico “V”, deverá ser entregue no horário estipulado para 

credenciamento, fora do envelope, em mãos, a Pregoeira Oficial. 

 

 VI – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

01 - A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no dia 

e hora previamente estabelecidos para o início da sessão pública do Pregão (não serão 

aceitos após o horário estabelecido), em envelopes distintos, lacrados e indevassáveis, sob 

pena de desclassificação, contendo em sua parte externa, as seguintes informações: 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Pregão Presencial n.º 004/2018 

Razão Social: 

CNPJ: 

ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇO 

Email:  

 

 

À CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 

Pregão Presencial n.º 004/2018 

Razão Social: 

CNPJ: 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

Email:  

 



Câmara Municipal de Ibiraçu 
Estado do Espírito Santo 

 

  

 
Av. Conde D’Eu, 486 - Centro - Ibiraçu-ES - CEP 29.670-000 - CNPJ 27.450.683/0001-35 
Tel.: (27) 3257-1417 - Telefax: (27) 3257-2453 - e-mail: secretaria@camaraibiracu.es.gov.br 

 

6 

02 - Não serão aceitos os envelopes de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação 

enviados por correio ou deixados na CMI. 

 

 VII – PROPOSTA DE PREÇO 

 

01 - A proposta de preço deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

a) ser datilografada ou digitada, preferencialmente em papel timbrado da empresa, sem 

emendas, rasuras e entrelinhas, com todos os valores propostos expressos, com duas 

casas decimais, obrigatoriamente em real, contendo data, assinatura do representante 

legal e rubrica em todas as folhas; 

 

b) deve informar a razão social, número do CNPJ, endereço completo da empresa 

licitante, telefone/fac-símile e e-mail; 

 

c) deve conter de forma separada na proposta o preço unitário, total e global; 

  

d) devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como 

transporte, montagem, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou 

indiretas relacionados com o objeto da licitação; 

 

e) deve informar a validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de realização da sessão pública do Pregão.  

 

f) caso a validade da proposta não esteja expressamente indicada na proposta de preço, 

a mesma será considerada não inferior a 60 (sessenta) dias. 

 

g) deverá ser apresentado MARCA E MODELO.  

 

02 - Ocorrendo diferença entre os preços unitários e subtotais ou, ainda, entre estes e o total, 

prevalecerão sempre os primeiros, devendo a Pregoeira proceder às correções necessárias. 

No caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão os 

últimos. 

 

03 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante 

apresente mais de uma proposta, a Pregoeira considerará àquela mais vantajosa para a 

Câmara Municipal. 

 

04 - O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total 

responsabilidade da empresa licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, 

com exceção da negociação constante no art. 4º, XVII, da Lei n.º 10.520/2002. 

 



Câmara Municipal de Ibiraçu 
Estado do Espírito Santo 

 

  

 
Av. Conde D’Eu, 486 - Centro - Ibiraçu-ES - CEP 29.670-000 - CNPJ 27.450.683/0001-35 
Tel.: (27) 3257-1417 - Telefax: (27) 3257-2453 - e-mail: secretaria@camaraibiracu.es.gov.br 

 

7 

05 - A simples apresentação da proposta de preço implica na aceitação integral de todas 

as condições estabelecidas neste edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de todas 

as exigências nele contidas. 

 

06 - A proposta de preço deverá descrever o objeto ofertado, trazendo a indicação da 

marca e modelo dos produtos/materiais, conforme as especificações e condições contidas 

no TERMO DE REFERÊNCIA - conforme modelo constante do ANEXO V. 

 

07 - A empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar a Pregoeira em até 24 (vinte e 

quatro) horas do encerramento do procedimento uma nova proposta de preço, que reflita 

o valor vencedor na sessão pública, sendo que a planilha deverá sofrer o mesmo percentual 

de desconto em relação aos preços unitário, total e ao preço global adjudicado. 

 

08 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) não atenderem as disposições contidas neste edital; 

 

b) apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 

 

c) apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado; 

 

d) apresentarem preços superiores aos constantes na planilha abaixo:  

 

EQUIPAMENTOS PERMANENTES (ÁUDIO/ VÍDEO, INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICO) 

 

ITEM DESCRIÇÃO MÍMINAS DOS 

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS 

MARCA 

E 

MODELO 

QUANT

/UNID. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 CÂMERA FOTOGRÁFICA SEMI-

PROFISSIONAL DSLR, descrição 

completa constante no Termo de 

Referência 

 01 Unid R$ 5.182,64 R$ 5.182,64 

02 FILMADORA DIGITAL 

PROFISSIONAL, descrição 

completa constante no Termo de 

Referência. 

 

 

01 Unid R$ 9.110,52 R$ 9.110,52 
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03 SCANNER, descrição completa 

constante no Termo de 

Referência. 

 01 Unid R$ 3.217,73 R$ 3.217,73 

04 TV LED DE 43 POLEGADAS, 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 01 Unid R$ 2.262,00 R$ 2.262,00 

05 LEITOR ÓPTICO DE CÓDIGO DE 

BARRAS, descrição completa 

constante no Termo de 

Referência. 

 01 Unid R$ 315,00 R$ 315,00 

06 TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA, 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 

 

01 Unid R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 

07 SUPORTE PARA PROJETOR, 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 01 Unid R$ 173,67 R$ 173,67 

08 SUPORTE DE TETO PARA TV, 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 01 Unid R$ 202,00 R$ 202,00 

09 CABO VGA, descrição completa 

constante no Termo de 

Referência. 

 01 Unid R$ 92,33 R$ 92,33 

10 CABO HDMI, descrição completa 

constante no Termo de 

Referência. 

 01 Unid R$ 143,25 R$ 143,25 

 

11 

LEITOR DE CERTIFICADO , 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 02 Unid R$ 123,75 R$ 247,50 

12 TOKEN, descrição completa 

constante no Termo de 

Referência. 

 02 Unid R$ 81,67 R$ 163,34 
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13 GRAVADOR DE VOZ PORTÁTIL, 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 01 unid R$ 675,00 R$ 675,00 

14 APRESENTADOR MULTIMÍDIA, 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 01 Unid R$ 199,75 R$ 199,75 

15 FONE DE OUVIDO – Auricular, 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 03 Unid R$ 133,00 R$ 399,00 

16 FONE DE OUVIDO – Intra-auricular, 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 03 Unid R$ 89,25 R$ 267,75 

17 PEN DRIVE, descrição completa 

constante no Termo de 

Referência. 

 09 Unid R$ 77,25 R$ 695,25 

18 PILHA RECARREGÁVEL AAA,  

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 05 

embal

agens 

R$ 32,63 R$ 163,15 

19 BEBEDOURO, descrição completa 

constante no Termo de 

Referência. 

 01 Unid R$ 780,64 R$ 780,64 

 

 ( FERRAMENTAS) 

20  PORTA COPO, descrição 

completa constante no Termo de 

Referência. 

 01 Unid R$ 45,95 R$ 45,95 

21 CHAVE DE FENDA: 3/16 x 4", 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 01 Unid R$ 12,06 R$ 12,06 
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22 CHAVE DE FENDA: 1/4 x 5", 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 01 Unid R$ 14,46 R$ 14,46 

23 CHAVE DE FENDA PHILLIPES: 5/16 x 

6", descrição completa constante 

no Termo de Referência. 

 01 Unid R$ 11,76 R$ 11,76 

24 CHAVE DE FENDA PHILLIPES: 1/8 x 

3", descrição completa constante 

no Termo de Referência.  

 01Unid R$ 11,90 R$ 11,90 

25 CHAVE DE FENDA PHILLIPES: 3/16 x 

4", descrição completa constante 

no Termo de Referência. 

 01 Unid R$ 11,90 R$ 11,90 

26 ALICATE UNIVERSAL:  Tamanho: 8”, 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 01 Unid R$ 36,86 R$ 36,76 

27 ALICATE DE PRESSÃO: Tamanho: 

10, descrição completa 

constante no Termo de 

Referência  

 01 Unid R$ 45,86 R$ 45,86 

28 ALICATE DE CORTE DIAGONAL: 

Tamanho: 4’’; com cabo isolado, 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 01 Unid R$ 21,82 R$ 21,82 

29 ALICATE BICO LONGO 6.1/4" 

ISOLADO, descrição completa 

constante no Termo de 

Referência.  

 01 Unid R$ 22,20 R$ 22,20 

30 CAIXA DE FERRAMENTA, descrição 

completa constante no Termo de 

Referência. 

  

01 Unid 

R$ 124,80 R$ 124,80 
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE 

31 CARTUCHO DE TONER 

COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA 

HP LASERJET PRO M521DN, 

MODELO 55X (CE255X) black-12k, 

descrição completa constante no 

Termo de Referência. 

 08 

Unid  

 

R$ 182,00 R$ 1.456,00 

32 CARTUCHO DE TONER 

COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA 

HP LASERJET HP P2015DN, 

MODELO 53A (Q7553A), 

descrição completa constante no 

Termo de Referência.  

 10 

Unid 

 

R$ 107,50 R$ 1.075,00 

33 CARTUCHO DE TONER 

COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA 

BROTHER DCP8085DN, MODELO 

TN650, descrição completa 

constante no Termo de 

Referência. 

 08 

Unid 

 

R$ 116,75 R$ 934,00 

34 FOTO CONDUTOR BROTHER DR-

620 COM INSTALAÇÃO, PARA 

IMPRESSORA BROTHER DCP 

8085DN, descrição completa 

constante no Termo de 

Referência. 

 01Unid  

 

 

R$ 213,50 R$ 213,50 

Valor total da Licitação R$ 

29.728,59 

 

 VIII – PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO 

 

01 - Após a abertura da sessão pública pela Pregoeira, não serão admitidos novos licitantes. 

 

02 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR ITEM.  
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03 - O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, 

a leitura das propostas de preço, a verificação da conformidade das mesmas com os 

requisitos estabelecidos no edital e seus anexos, identificando as propostas aptas à 

classificação pelo critério estabelecido no item acima. 

 

04 - Na sequência a Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles 

que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente à de menor preço, para participarem da etapa de oferta de lances. 

 

05 - Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida acima, os 

autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), poderão participar da etapa de 

oferta de lances.  

 

06 - Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes classificadas a 

oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 

distintos e decrescentes. 

 

07 - A Pregoeira convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior 

preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

 

08 - Durante a sessão pública a Pregoeira poderá estabelecer regras e prazos razoáveis para 

o bom andamento do procedimento licitatório. 

 

09 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira, implicará 

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

preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a 

proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  

 

11 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada 

a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 

 

12 - A Pregoeira poderá negociar o preço com a empresa licitante vencedora, buscando 

a proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal. 

 

13 - Verificando a Pregoeira que os preços apresentados não são compatíveis com os atuais 

praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá decidir 

justificadamente pela suspensão do Pregão, para melhor avaliação das regras editalícias e 

aspectos pertinentes ao(s) preço(s) cotado(s), podendo também optar pela repetição do 

procedimento. 
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14 - Se a Pregoeira entender que o(s) preço(s) é(são) inexequível(eis), fixará prazo para que 

o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta através de planilha de custos ou 

outros documentos. Não ocorrendo a comprovação da exequibilidade do(s) preço(s), a 

proposta será desclassificada. 

 

15 – Em qualquer fase do certame, existindo a necessidade de melhor avaliação de 

aspectos pertinentes às propostas e/ou documentos relativos à licitação, é facultado à 

Pregoeira a suspensão do Pregão para análise e decisão, cientificando os interessados dos 

atos posteriores. 

 

 IX – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

01 - Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá apresentar 

os documentos abaixo relacionados.   

 

02 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção 

dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.  

 

03 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 

originais sejam apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação, quando 

da etapa do CREDENCIAMENTO.  

 

04- Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar N.º 123, de 14/12/2006, alterada 

pela Lei Complementar nº 147/14, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, conforme Item 05 deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

 

05- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

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

efeito de certidão negativa.  

 

06- A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 05, 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 para nova 

sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, 

ou revogar a licitação. 
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04 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas 

alterações, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado do documento de eleição de seus administradores;  

 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício;  

 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento expedido no país. 

 

05 - REGULARIDADE FISCAL: 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 

b) prova de regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União - Certidão Conjunta 

PGFN e RFB;  

 

c) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 

 

d) prova de regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a 

empresa. (Obs.: A proponente com filial no Município de Ibiraçu fica obrigada a fornecer 

a certidão relativa a esta filial, para atendimento do item) 

 

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

 

f) prova de regularidade com a Seguridade Social – INSS; 

 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa (CNDT) ou certidão positiva com efeito de 

negativa.  

 

h) Alvará de localização e funcionamento da sede do Município onde está sediada a 

empresa. 

 

5.1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação 

deverão conter o nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 

endereço respectivo, observando-se que: 

 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
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b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

  

c) se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá 

ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;  

 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

 

5.2 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz 

quanto as filiais (INSS e PGFN/RFB). 

 

5.3 - A Pregoeira e a equipe de apoio durante a análise dos documentos de habilitação 

procederão à validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos 

órgãos oficiais (RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO). 

 

5.4 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de 

abertura do Pregão.  

 

06 – DECLARAÇÕES: 

 

a) apresentação de declaração de que se encontra desimpedida de participar da 

licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência 

de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, § 2º, da Lei n.º 8.666/93, conforme 

exemplificado no modelo constante do ANEXO 06 do presente edital. 

 

b) declaração de que não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos, em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de quatorze anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei n.º 9.854, de 27/10/99, DOU de 28/10/99), 

conforme modelo constante do ANEXO 07.  

 

07 -  DEMAIS EXIGÊNCIAS:  

 

a) Certidão Negativa de Pedido de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do 

certame, se outro prazo não constar do documento. 

 

 

 



Câmara Municipal de Ibiraçu 
Estado do Espírito Santo 

 

  

 
Av. Conde D’Eu, 486 - Centro - Ibiraçu-ES - CEP 29.670-000 - CNPJ 27.450.683/0001-35 
Tel.: (27) 3257-1417 - Telefax: (27) 3257-2453 - e-mail: secretaria@camaraibiracu.es.gov.br 

 

16 

X – RECURSOS 

 

01 - Declarada a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo 

intimadas para em 03 (três) dias apresentarem contrarrazões, que começarão a correr do 

término do prazo concedido à recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

02 - A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na 

decadência do direito de recurso. 

 

03 - Os recursos e as contrarrazões deverão ser impressos, contendo a razão social, o CNPJ, 

o endereço, o telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricado em todas as folhas 

e assinado pelo representante legal ou credenciado. 

 

04 - Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos à Pregoeira e protocolados no 

Protocolo Geral da Câmara Municipal de Ibiraçu. 

 

05 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 

pela empresa licitante.  

 

06 - As intenções recursais relativas a recursos não admitidos e recursos rejeitados pela 

Pregoeira deverão ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, através de 

protocolo na Secretaria da Câmara Municipal, nos mesmos moldes descritos no item 3 

anterior. 

 

07 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

  

 

 XI – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

01 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das 

empresas licitantes credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a 

ordem de classificação, da análise dos documentos de habilitação, dos recursos interpostos, 

além de outros fatos pertinentes.  

 

02 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição da Pregoeira, exceto quando houver 

manifestação de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade superior da 

Câmara Municipal. 
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03 - A homologação do Pregão cabe à autoridade superior da Câmara Municipal de 

Ibiraçu, ou seja, ao Presidente. 

 

XII –  CONTRATAÇÃO 

 

01. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 

termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório 

(ANEXO 8).  

 

02. O prazo de vigência do contrato a ser firmado será até 31/12/2018, contados a partir da 

publicação do seu extrato no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação. 

03. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 

verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 

processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, 

salvo impossibilidade devidamente justificada.  

 

04. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária 

será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis comprovar a sua situação de 

regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 

em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

 

05. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer à Secretaria da Câmara Municipal para assinar o termo de 

contrato.  

 

06. Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante 

subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

que atenda ao edital, com vistas à celebração da contratação, em conformidade com o 

artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das penalidades previstas.  

 

XIII - ORIENTAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS/MATERIAIS  

 

01 – A solicitação de fornecimento dos produtos/materiais será efetuada mediante 

expedição, pela Secretaria da Câmara, da “Autorização de Fornecimento”, da qual 

constarão a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do 

contrato, do pregão, do processo, a identificação da Contratada, as especificações dos 

itens, quantidade, data, horário e endereço de entrega, preços unitários e totais; 
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02 - A Autorização de Fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação que 

possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive 

fac-símile e correio eletrônico. 

 

03 - O prazo para a retirada da Autorização de Fornecimento, após a convocação, é de 03 

(três) dias úteis a contar da data de recebimento da notificação, sob pena de decair o seu 

direito, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas neste Edital. 

 

04 - O prazo de entrega dos produtos/materiais  deverá de ser de no máximo 45 (quarenta 

e cinco) dias corridos, após o recebimento da Autorização de Fornecimento, emitida pela 

Câmara Municipal de Ibiraçu. 

 

05 - Os equipamentos/materiais deverão ser entregues em parcela única e na sua 

totalidade, de acordo com a solicitação da Câmara Municipal, acompanhado de 

documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na proposta de preço vencedora 

do certame, quanto a marca/fabricante, modelo, forma de acondicionamento, tamanho, 

composição, prazo de garantia, quantidade, qualidade, respeitando rigorosamente as 

especificações do Termo de Referência. 

 

06 – Os equipamentos/materiais deverão ser novos, estarem adequadamente embalados 

de forma a preservar suas características originais, atender as especificações técnicas 

exigidas e obedecer rigorasamente:  

a) às normas e especificações constantes neste Termo; 

b) às normas da ABNT/INMETRO, conforme especificações e necessidades de cada 

equipamento/material; 

c) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

d) às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

07 – Os equipamentos/materiais deverão ser entregues na sede da Câmara Municipal de 

Ibiraçu, em horário comercial, ou seja, das 12h às 17h, no seguinte endereço: Av. Conde 

D’Eu, 486, Centro, Ibiraçu-ES, CEP.: 29.670-000. 

08 - O fornecedor deverá entregar os equipamentos/materiais de maneira que seja possível 

conferir, separadamente, cada um, de forma que facilite o recebimento provisório.   

09 - Deverão ser informados todos os componentes relevantes dos equipamentos/materiais 

ofertados, incluindo as descrições, permitindo assim a identificação clara e objetiva dos 

mesmos 

 

10 - Os produtos/materiais serão devolvidos na hipótese aos mesmos não corresponderem 

às especificações constantes do Edital, devendo ser substituído pela empresa contratada 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, 

descritas neste Edital. 
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 XIV – DA GARANTIA 

 

01 -  Todos os equipamentos/materiais deverão ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, 

a contar do recebimento definitivo.  

 

02 - Durante o prazo de garantia, a Contratada obriga-se a manter os serviços de assistência 

técnica, contra qualquer defeito que venham a apresentar. 

 

03 – Caso os equipamentos/materiais sejam encaminhados para a assistência técnica, o 

fornecedor deverá disponibilizar outro equipamento/material de qualidade igual ou superior 

para a utilização do Contratante. 

 

04 - A garantia incluirá a substituição do produto e/ou de parte, que apresentarem 

problemas decorrentes de falhas ou deficiência de desempenho, exceto daqueles que 

comprovadamente sofreram desgastes por uso inadequado, tudo sem qualquer ônus para 

a Câmara Municipal. 

 

05 - A substituição dos equipamentos/materiais defeituosos deverá acontecer no prazo de 

até 03 (três) dias úteis após o chamado técnico, durante o prazo de garantia dos 

equipamentos/materiais e serviços e sem custos para a Câmara, conforme especificações 

técnicas. 

 

06 - As obrigações relativas à garantia e a assitência técnica dos equipamentos/materiais 

serão mantidos mesmo após o término da vigência do Contrato, pelo prazo de estabelecido 

para esta (garantia). 

 

07- Durante o período de garantia a Contratada deverá assumir os custos de 

devolução/frete. 

 

 XV – RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

 

01 - O pagamento será feito em favor da empresa Contratada, por meio de Depósito 

Bancário em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições 

estabelecidas para a contratação, até o 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação 

da NOTA FISCAL devidamente discriminada e dos documentos de regularidade fiscal 

exigidos pelo edital, desde que não haja fato impeditivo para o pagamento.  

 

02 – Após o prazo de pagamento, será paga multa financeira nos seguintes termos: 

VM = VF x 12  x ND 

                100   360 

 



Câmara Municipal de Ibiraçu 
Estado do Espírito Santo 

 

  

 
Av. Conde D’Eu, 486 - Centro - Ibiraçu-ES - CEP 29.670-000 - CNPJ 27.450.683/0001-35 
Tel.: (27) 3257-1417 - Telefax: (27) 3257-2453 - e-mail: secretaria@camaraibiracu.es.gov.br 

 

20 

VM – Valor da Multa Financeira 

VF – Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso 

ND – Número de dias em atraso 

 

03 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de 

CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

 

04 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique 

as informações registradas no Pregão, deverá ser comunicada à Câmara Municipal de 

Ibiraçu, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente. 

 

05 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 

devolvido(s) à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, 

devidamente corrigido. 

 

06 – A Câmara Municipal de Ibiraçu poderá deduzir do pagamento importâncias que a 

qualquer título lhe forem devidos pela empresa contratada, em decorrência de 

descumprimento de suas obrigações. 

 

07 - O pagamento será feito em favor da empresa Contratada, por meio de Depósito 

Bancário em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições 

estabelecidas para a contratação, desde que não haja fato impeditivo para o pagamento. 

 

08 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições 

previstas neste edital no que concerne à proposta de preço e a habilitação. 

 

 XVI – PENALIDADES/SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

01 - A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no 

edital, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e nos arts. 86 

e 87 da Lei n.º 8.666/1993, conforme disposto abaixo: 

 

a) multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente 

sobre o valor da proposta apresentada, nos casos de: descumprimento do prazo 

estipulado no edital para a retirada da Autorização de Fornecimento; atraso quanto ao 

prazo de entrega dos produtos ou pela recusa em fornecer os produtos/materiais objeto 

desta licitação, calculada pela fórmula M = 0,01 x C x D. Tendo como correspondente: 

M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = número de dias em atraso; 
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b) impedimento do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Ibiraçu por 

um período de até 5 (cinco) anos, no caso de apresentação de declaração ou 

documento falso; 

 

02 - A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de 

impedimento de licitar ou contratar; 

 

03 - Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto desta licitação, a atender ao 

disposto no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 01 aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, 

da Lei n.º 10.520/2002, devendo as licitantes remanescentes ser convocadas na ordem de 

classificação de suas propostas na etapa de lances. 

 

04 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Câmara Municipal de Ibiraçu 

após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 

 

05 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 

espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das 

razões de defesa. 

 

06 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 

110 da Lei n.º 8.666/1993. 

  

 XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

01 - É facultado a Pregoeira, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências 

destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas 

licitantes a juntada posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido 

apresentados para fins de credenciamento, classificação e habilitação.  

 

02 - É facultado a Pregoeira, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações 

complementares. 

 

03 - É facultado a Pregoeira solicitar a contribuição de servidores da Câmara Municipal, 

quando for o caso, para subsidiar a análise técnica de qualquer objeto licitado. 

 

04 - Cabe a Pregoeira solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento 

jurídico vigente e nos princípios de Direito Público. 
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05 - A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na 

esfera civil, penal e administrativa pela prática de atos fraudulentos. 

 

06 - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por 

disposição legal, o Foro da Comarca de Ibiraçu, observadas as disposições do § 6º, do art. 

32, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

 

07 - Fica assegurado à Câmara Municipal de Ibiraçu o direito de, no interesse da 

administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 

licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

08 - As empresas proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Câmara Municipal de Ibiraçu não será, em nenhum caso, responsável 

por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

09 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

 

10 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada, a aceitar nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

 

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

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

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

 

12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Câmara Municipal de Ibiraçu.  

 

13 - As empresas que receberem o Edital por meio eletrônico serão responsáveis pelo envio 

do aviso de recebimento a Pregoeira. Se não enviado este aviso, a empresa poderá não 

ser notificada sobre eventuais alterações do presente Edital ou informações prestadas pela 

Pregoeira. 

 

14 - A condição de emissão de documentos de cobranças, pagamentos, reajustes, garantia 

de execuções, penalidades, obrigações, responsabilidades e outras, são as estabelecidas 

neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

15 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte: 
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO 02 – TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 

ANEXO 05 – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

ANEXO 06 – DECLARAÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA IMPEDIDA DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

(MODELO) 

ANEXO 07 – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(MODELO) 

ANEXO 08 – MINUTA CONTRATUAL  

 

Ibiraçu, 24 de julho de 2018. 

 

 

ANGELA Mª TINTORI POLEZELI 

        Pregoeira 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 

 

ANEXO 01 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 

 

INTERESSADO: 

 

1.1. CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - CMI, com sede na Av. Conde D’Eu, n.º 

486, Centro, Ibiraçu-ES, CEP.: 29.670-000 - CNPJ-MF n.º 27.450.683/0001-35, Tel. 

(27) 3257-1417 e Telefax (27) 3257-2453. 

 

 

2 

OBJETO: 

 

2.1. Contratação de empresa para o fornecimento de materiais 

permanentes/materiais em geral (áudio/vídeo, informática, secretaria e 

ferramentas de trabalho) a fim de atender as necessidades da Câmara 

Municipal de Ibiraçu. 

 

 

3 

JUSTIFICATIVA: 

 

3.1. Aquisição dos equipamentos em geral, são de fundamental importância 

para desempenho das atividades executadas pelos servidores da Câmara 

Municipal, tais como, atendimento ao público, expediente em geral, 

transparência, suprindo, portanto, as necessidades da Câmara Municipal com 

qualidade e economia. 

 

 

4 

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES: 

 

4.1. As especificações e quantidades constam no final deste Termo. 

 

4.2. Incluiu-se num mesmo procedimento itens classificados como: 

permanentes, expediente, informática, áudio/vídeo e ferramentas, porém 

divididos em itens, considerando que os mesmos são comercializados pela 

maioria das empresas que nos enviam orçamentos prévios. 
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4.3. As marcas de referências foram inseridas apenas como padrão de 

qualidade. 

 

4.4. Será motivo de desclassificação a apresentação de propostas que não 

indicarem a “MARCA e MODELO” dos equipamentos/materiais ofertados. 

 

4.5. Os equipamentos/materiais a serem ofertados deverão ser de ótima 

qualidade e obedecer rigorosamente: 

. Às normas e especificações constantes deste caderno; 

. Às normas da ABNT; 

. Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. 

 

4.6. Os equipamentos/materiais ofertados deverão apresentar qualidade e 

rendimento de forma similar aos das marcas mais conhecidas no mercado, das 

quais algumas estão indicadas neste Termo. 

 

4.7. Os equipamentos/materiais ofertados deverão ser novos e originais, não se 

admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, reciclado, 

recondicionado ou recuperado, deverá estar adequadamente embalado de 

forma a preservar suas características originais. 

 

4.8. Os equipamentos/materiais deverão ser entregues em embalagem original, 

sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, 

claras, em língua portuguesa sobre suas características: qualidade, quantidade, 

composição, garantia, prazo de validade e origem. 

 

4.9. Será recusado equipamentos/materiais deteriorado, alterado, adulterado, 

avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as 

normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação. 

 

4.10. Em hipótese alguma será aceito material recondicionado, 

remanufaturado, ou reciclado, ou com alguma característica que venha a 

comprometer o seu uso e utilização por esta administração. 

 

4.11. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades 

futuras quanto à qualidade dos equipamentos/materiais entregues. 

 

4.12. A Administração poderá solicitar testes dos equipamentos/materiais junto 

aos seus fabricantes, para verificar a legitimidade dos mesmos. Se verificada a 
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inadequação do produto ou sua falsidade, será feita notificação da empresa 

para que seja procedida a substituição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.  

 

4.13. Caso não seja realizada a substituição, a empresa ficará sujeita às 

penalidades previstas. Se for declarado pelo fabricante a falsidade, 

independente da substituição, os equipamentos/materiais ficarão retidos, para 

que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei 8.666/93. 

 

4.14. Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes 

futuros, quando houver suspeita de que o produto seja falsificado. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

5 

DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS/MATERIAIS 

 

5.1. O prazo de entrega dos produtos/materiais  deverá ser de no máximo 45 

(quarenta e cinco) dias corridos, após o recebimento da Autorização de 

Fornecimento, emitida pela Câmara Municipal de Ibiraçu. 

 

5.2. Os equipamentos/materiais deverão ser entregues em parcela única e na 

sua totalidade, de acordo com a solicitação da Câmara Municipal, 

acompanhado de documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na 

proposta de preço vencedora do certame, quanto a marca/fabricante, 

modelo, forma de acondicionamento, tamanho, composição, prazo de 

garantia, quantidade, qualidade, respeitando rigorosamente as especificações 

do Termo de Referência. 

 

5.3. Os equipamentos/materiais deverão ser entregues na sede da Câmara 

Municipal de Ibiraçu, em horário comercial, ou seja, das 12h às 17h, no seguinte 

endereço: Av. Conde D’Eu, 486, Centro, Ibiraçu-ES, CEP.: 29.670-000. 

5.4. O fornecedor deverá entregar os equipamentos/materiais de maneira que 

seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma que facilite o 

recebimento provisório.   

5.5. Deverão ser informados todos os componentes relevantes dos 

equipamentos/materiais ofertados, incluindo as descrições, permitindo assim a 

identificação clara e objetiva dos mesmos. 

 

5.6. Os produtos/materiais serão devolvidos na hipótese aos mesmos não 

corresponderem às especificações constantes do Edital, devendo ser 

substituído pela empresa contratada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação das penalidades cabíveis, descritas neste Edital. 
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6 

DA GARANTIA 

 

6.1 -  Todos os equipamentos/materiais deverão ter garantia de, no mínimo, 12 

(doze) meses, a contar do recebimento definitivo.  

 

6.2 - Durante o prazo de garantia, a Contratada obriga-se a manter os serviços 

de assistência técnica, contra qualquer defeito que venham a apresentar. 

 

6.3 – Caso os equipamentos/materiais sejam encaminhados para a assistência 

técnica, o fornecedor deverá disponibilizar outro equipamento/material de 

qualidade igual ou superior para a utilização do Contratante. 

 

6.4 - A garantia incluirá a substituição do produto e/ou de parte, que 

apresentarem problemas decorrentes de falhas ou deficiência de 

desempenho, exceto daqueles que comprovadamente sofreram desgastes por 

uso inadequado, tudo sem qualquer ônus para a Câmara Municipal. 

 

6.5 - A substituição dos equipamentos/materiais defeituosos deverá acontecer 

no prazo de até 15 (quinze) dias, após o chamado técnico, durante o prazo de 

garantia dos equipamentos/materiais e serviços e sem custos para a Câmara, 

conforme especificações técnicas. 

 

6.6 - As obrigações relativas à garantia e a assitência técnica dos 

equipamentos/materiais serão mantidos mesmo após o término da vigência do 

Contrato, pelo prazo de estabelecido para esta (garantia). 

 

6.7- Durante o período de garantia a Contratada deverá assumir os custos de 

devolução/frete. 

 

 

7 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

7.1. Cumprir o prazo de entrega do (s) objeto (s) adquirido (s), não podendo 

este prazo exceder a 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do 

recebimento da Autorização de Fornecimento e Nota de Empenho. 

 

7.2. Emitir Nota Fiscal informando, obrigatoriamente, o objeto da licitação, as 

marcas e modelos dos equipamentos/materiais, os valores unitários e totais e o 

número do processo que deu origem à aquisição. 
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7.3. O montante referente aos tributos e frete deverá estar incluso no preço do 

objeto adquirido. 

 

7.4. Responder pelos danos causados diretamente à Câmara ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais; 

 

7.5. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas na Câmara. 

 

7.6. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive 

o descarregamento dos equipamentos/materiais. 

 

7.7. A Contratada deverá comunicar à CONTRATANTE quaisquer 

anormalidades que ocorrerem durante o tempo determinado para a entrega 

dos equipamentos/materiais e que, porventura, possam prejudicar, atrasar ou 

impedir o recebimento do material pelo Almoxarifado, em até 05 (cinco) dias 

corridos antes do vencimento do prazo da entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       8 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Solicitar, através da Autorização de Fornecimento, o fornecimento dos 

equipamentos/materiais objeto do certame; 

 

 8.2. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências 

da Câmara para a entrega dos equipamentos/materiais; 

 

8.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venha a ser solicitados pelos 

empregados da licitante vencedora; 

 

8.4. Recusar equipamentos/materiais que não atenderem às especificações;  

 

8.5. Devolver os equipamentos/materiais que não se apresentam em condições 

de uso; 

 

8.6. Solicitar a troca de equipamentos/materiais devolvidos mediante 

comunicação do Almoxarifado;  
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8.7. Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento 

dos equipamentos/materiais e interromper imediatamente o fornecimento, se for 

o caso; 

 

8.8. Conferir o documento fiscal. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra 

circunstância impeditiva, suspender o recebimento definitivo. 

 

 

    

 

 

9 

DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

 

9.1. Os equipamentos/materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 

45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento da Autorização 

para Fornecimento. 

 

9.2 – Os equipamentos/materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da data de entrega, para efeito de posterior 

verificação da conformidade do mesmo com as especificações descritas neste 

Termo de Referência. 

 

9.3 – O recebimento provisório dos equipamentos/materiais não implica a 

aceitação definitiva dos mesmos. 

  

9.4 – Caso o item esteja em desacordo com as especificações exigidas no Termo 

de Referência será recursado e devolvido, mediante Termo de Recusa, ficando 

a Contratada obrigada a substituí-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

recebimento da notificação. 

 

9.5 – Somente após a verificação do enquadramento do produto com as 

especificações definidas neste Termo de Rerefrência, dar-se-á o recebimento 

definitivo por servidor responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do recebimento provisório. 

 

9.6 – O recebimento definito não isenta a empresa de responsabilidades futuras 

quanto à qualidade dos equipamentos/materiais entregues. 

 

9.7- A Cãmara Municipal de Ibiraçu poderá solicitar testes para verificar a 

legitimidade dos equipamentos/materais. Se verificada sua inadequação ou 

falsidade, será feita notificação da empresa para que se proceda a substituição, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sem prejuíjo da responsabilidade civil, 

criminal ou administrativa. 
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9.8. As entregas dos equipamentos/materiais deverão ser efetuadas de acordo 

com a autorização de fornecimento emitida pela Câmara Municipal, sendo o 

local de entrega o indicado na Autorização de Fornecimento. 

 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 - O recebimento dos equipamentos/materiais será de competência da 

servidora Geruza Piol, responsável pelo setor de Almoxarifado da Câmara 

Municipal de Ibiraçu; 

 

10.2 - Os responsáveis pela fiscalização da entrega e conformidade dos 

produtos/materiais de que trata o presente Contrato, e pelo acompanhamento 

da execução integral do Contrato, serão os servidores Geruza Piol, responsável 

pelo Almoxarifado/Patrimônio e Allan Auer Fraga, Diretor Geral da Câmara; 

 

10.3. Aos servidores investidos na fucnção de fiscal, especialmente designados 

pela Adminitração, compete: 

 

a) Exercer de modo sistemático a fiscalização e o acompanhamento da 

entrega dos equipamentos/materiais, objetivando veriifcar o cumprimento 

das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus 

aspectos; 

 

b) Solicitar à Contratada a substituição do objeto que apresente defeito 

insanável durante seu uso, durante o período de garantia, cujo prazo será 

de 15 (quinze) dias; 

 

c) Anotar em registro proprio, comunicando ao preposto da Contratada as 

irregularidades constatadas, informando  prazo para sua regularização, 

propondo à Administração, quando for o caso, a aplicação das 

penalidades previstas na legislação pertinente. 

 

10.3 -  As providências que ultrapassarem a competência dos servidores fiscais do 

Contrato, deverão ser encaminhadas e apresentadas à Presidência da Câmara, 

em tempo hábil, para a adoção das medidas pertinentes. 
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10.4. Exigências da fiscalização, respaldada na legislação aplicavel, no Termo de 

Referência e Edital, deverão ser imediatamente atendidas pela Contratada. 

 

10.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 

responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente. 

 

10.6. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Câmara Municipal de 

Ibiraçu e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada por qualquer 

inconsistência. 

 

 

 

 

 

 11 

 

 

 

DAS PENALIDADES 

11.1 - A empresa licitante vencedora deverá observar rigorosamente as 

condições estabelecidas neste Termo, sujeitando-se às penalidades constantes 

no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e nos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993, conforme 

disposto abaixo: 

 

a) multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), 

incidente sobre o valor da autorização de fornecimento, nos casos de: 

descumprimento do prazo estipulado para a retirada da autorização de 

fornecimento; atraso quanto ao prazo de fornecimento dos 

equipamentos/materiais ou pela recusa em fornecer os objetos do Termo 

de Referência, calculada pela fórmula M = 0,01 x C x D. Tendo como 

correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = 

número de dias em atraso; 

 

b) impedimento do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal 

de Ibiraçu por um período de até 5 (cinco) anos, no caso de 

apresentação de declaração ou documento falso; 

 

c) a aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da 

penalidade de impedimento de licitar ou contratar; 

 

 

d) caso a Empresa se recuse a retirar a Autorização de Fornecimento, a 

fornecer o objeto deste Termo de Referência aplicar-se-á o previsto no 

art. 4º, inciso XVI, da Lei nº 10.520/2002, devendo as licitantes 

remanescentes ser convocadas na ordem de classificação de sua 
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proposta na etapa de lances. 

 

11.2 - A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da 

penalidade de impedimento de licitar ou contratar; 

 

11.3 - Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto desta licitação, 

a atender ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 01 aplicar-se-á o 

previsto no art. 4º, inciso XVI, da Lei n.º 10.520/2002, devendo as licitantes 

remanescentes ser convocadas na ordem de classificação de suas propostas na 

etapa de lances. 

 

11.4 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Câmara 

Municipal de Ibiraçu após a devida notificação e o transcurso do prazo 

estabelecido para a defesa prévia. 

 

11.5 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com 

aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a 

motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o 

prazo e o local de entrega das razões de defesa. 

 

11.6 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis 

a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de 

prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/1993. 

 

 

 

12 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

12.1 - O pagamento será feito em favor da empresa Contratada, por meio de 

Depósito Bancário em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as 

condições estabelecidas para a contratação, até o 15º (décimo quinto) dia útil 

após a apresentação da NOTA FISCAL devidamente discriminada e dos 

documentos de regularidade fiscal exigidos pelo edital, desde que não haja fato 

impeditivo para o pagamento. 

13.1.1 - Após o prazo do pagamento, será paga multa financeira nos seguintes 

termos:  

V.M = V.F x 12 x ND 

                 100   360 

Onde:  

V.M. = Valor da Multa Financeira. 

 V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

N.D. = Número de dias em atraso. 
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13.2 - Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos 

serão devolvidos à Contratada para correção, ficando estabelecido que o 

prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova 

fatura, devidamente corrigida sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela 

Contratante. 

 

12.3 – A Câmara Municipal de Ibiraçu poderá deduzir dos pagamentos 

importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela Contratada, em 

decorrência de inadimplemento contratual. 

 

12.4 - O pagamento será feito em favor da empresa Contratada, por meio de 

Depósito Bancário em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as 

condições estabelecidas para a contratação, desde que não haja fato 

impeditivo para o pagamento. 

 

12.5 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas 

condições previstas neste contrato no que concerne à proposta de preço e a 

habilitação. 

 

 

 

13 

 

PRAZOS DE VIGÊNCIA E RESCISÃO:  

13.1. O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2018, contados a partir da 

publicação do seu extrato no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação. 

 

13.2. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, 

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

14 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

001001.0103100012.001 – Manutenção das Atividades Administrativas e 

Legislativas da Câmara Municipal - 33903000000 – Material de Consumo; 

001001.0103100013.001 – Reforma, equipamento e ampliação das instalações 

da Câmara Municipal - 44905200000 – Equipamento e 

Material Permanente 

 

15 

RESPONSÁVEL PELO TERMO 

15.1. Câmara Municipal de Ibiraçu – Diretoria Geral da Câmara – Allan Auer 

Fraga. 
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 SUBANEXO 1.1 – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

ITEM DESCRIÇÃO MÍMINAS DOS 

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS 

MARCA 

E 

MODELO 

QUANT

/UNID. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

01 

CÂMERA FOTOGRÁFICA  

Câmera Fotográfica Semi-

Profissional DSLR; Digital de Lente 

Intercambiável (AF - autofoco): 

Pixels Efetivos (Megapixels) 24,2 

milhões; Tamanho do Sensor: 

22,0 mm x 14,70 mm;  Formato do 

Sensor de Imagem: APS-C;  Mídia 

de Armazenamento:  

Compatível com Cartões de 

Memória CF, UDMA CF, SD, 

SDHC e SDXC; Velocidade 

Máxima de Disparo Contínuo 

com Resolução Total: 5 quadros 

por segundo; Sensibilidade ISO: 

ISO  100 – 6400 (25.600); Vídeo: 

Full HD;   Tamanho do Monitor: 

3,0 pol. na diagonal;  Tipo de 

Monitor: Ângulo de Visão ampla, 

Tela de LCD de Ângulo Variável, 

Controle de Sensor de Olhos; 

Bateria/Baterias:  bateria 

recarregável Li-ion;  

Aproximadamente Dimensões 

(Largura x Altura x 

Profundidade):  124 mm x 97mm 

x 70 mm; Aproximadamente 

Peso: entre 420g à 675g 

(somente o corpo da câmera); 

Lente:  Alcance Focal & 

Abertura Máxima; 18-55mm 

f/3.5-5.6 com motor; Formatos 

de Gravação: JPG e RAW (fotos) 

  

 

 

 

01 Unid 
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e MOV (vídeos); Visor; Garantia 

de no Mínimo 12 (doze) meses 

pelo fabricante. 

Itens inclusos:  

- 1 Eyecup; 

- 1 lente 18-55mm original da 

câmera; 

- 1 Bateria recarregável original 

da câmera (Li-on); 

- 1 carregador de bateria 

original da câmera; 

- 1 cartão de memória de 32 GB; 

- 1 Tripé compatível com o 

modelo da Câmera, possuindo 3 

seções de pernas ajustáveis, 

Capacidade de carga de até 

10kg, cabeça com inclinação 

de 180º e giro de 360º, pés 

emborrachados retráteis, altura 

de mínima 1,70m, bolsa de 

transporte (inclusa) 

-1 Cabo AV Estéreo; 

- 1 Cabo USB; 

- 1 CD e Manual; 

- Tampas frontal e traseira da 

lente e frontal do corpo; 

- 1 Alça de Pescoço; 

- 1 Estojo para a lente;  

- 1 Estojo tipo bag, semi-rígido e 

reforçado para a câmera, com 

alça de mão, alça tiracolo e 

espaço para acessórios. 

Marca de Referência: Canon, 

Nikon ou similar 

 FILMADORA DIGITAL 

PROFISSIONAL 
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02 Filmadora digital filma e tira 

fotossimultaneamente, com zoom 

óptico de mínimo de 12 vezes fator 

de ampliação, zoom digital de 

mínimo 20 vezes fator de 

ampliação, resolução de vídeo 

padrão FULL HD com formato de 

vídeo em MPEG-4 1080/60p, com 

recurso de estabilização ao de 

imagem, com tempo mínimo de 

operação da bateria de gravação 

continua de195 min (VF), 185 min 

(LCD) (NP-FV70: bateria totalmente 

carregada), tempo de operação 

da bateria no formato de vídeo: 

HD: formato MPEG4-AVC / H.264 

AVC HD compatível com versão 

2.0, compatível com os seguintes 

formatos de áudios: HD Linear 

PCM/Dolby Digital 2ch, 16 bits, 48 

kHz, STD Dolby Digital 2 ch, 16 bits, 

48 kHz. Operável com taxa de 

quadro de gravação *2 HD: OS 

(28Mbps) 1920 x 1080/(50p) 16:9, FX 

(24Mbps) 1920 x 1080/(50i,25p), 

1280 x 720/50p 16:9, FH (17Mbps) 

1920 x 1080/(50i,25p), 1280 x 

720/50p 16:9, HQ (9Mbps) 1440 x 

1080/(50i) 16:9, LP (5Mbps) 1440 

x1080/(50i)/16:9.Com tempo 

mínimo de gravação e reprodução 

de 170 min(MS 32 GB,HD FX, LPCM) 

525 min(memória int. 96 GB,HD FX, 

LPCM), resolução de imagem 

estática mínima de: 24,1 

megapixels em 16:9(6544x3680), 

18,1 megapixels em 4:3(4912x3680), 

com distancia focal mínima de: f= 

3,8 mm – 38 mm (equivalente a 26,0 

mm –260 mm (16:9), 31,8 mm – 318 

mm (4:3) em lentes de 35 mm)*2. 

Contendo tampa, bateria, 

microfone e unidade XLR:135,5 mm 

x 181,5mm x 310,5 mm, 3/8 

polegadas x 7 ¼ polegadas x 12 1/4 

polegadas, bolsa compatível com 

a filmadora, Tripé compatível com 

o modelo da filmadora, possuindo 

3 seções de pernas ajustáveis, 

Capacidade de carga de até 

 01 Unid 
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10kg, cabeça com inclinação de 

180º e giro de 360º, pés 

emborrachados retráteis, altura de 

mínima 1,70m, bolsa de transporte 

(inclusa); Conectividade wifi 

banda dupla: 5GHZ e 2,4GHZ; 

Garantia mínima de 12 meses e 

assistência técnica local. 

 

Marcas de Referência: Panasonic, 

Sony, Nikon, Canon ou similar 

 

03 SCANNER 

SCANNER - Que digitalize até 50 

folhas frente e verso a uma 

velocidade de 25 páginas por 

minuto. Digitalização direta para 

um dispositivo móvel; Cópia Frente 

e Verso: Sim; Área de Digitalização: 

216 x 356 mm; Resolução Ótica: 600 

x 600 dp; Páginas por minuto: 

25ppm; Capacidade Alimentador 

Automático: 50 folhas; Ciclo Diário: 

2000 páginas; Tamanho Max do 

Original para Cópia: Ofício; Tipos 

de documento: Cartão com 

relevo, Cartão de plástico, Cartão 

de visita, Papel Comum, Cheque; 

Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0; 

Sistemas Operacionais 

Compatíveis: Mac OS X, Windows 

10, Windows 7, Windows 8 , 

Windows Vista , Windows XP; 

Alimentação: Bivolt (110/220V); 

Itens Inclusos: Cabo de 

Alimentação, Cabo USB, Manual; 

Garantia mínima: 12 (doze) meses, 

a contar da data do recebimento 

definitivo. 

Marca de Referência: Epson, 

Brother, Fujitsu, ou de qualidade 

similar ou superior. 

  

01 Unid 
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04 

TV LED 

TV LED de 43 polegadas, Wi-Fi 

Embutido, resolução de tela Ultra 

HD  ou superior, Tipo de Tela: LED,  

Conversor Digital Integrado, cor: 

preto, tipo Smart (navegador web) 

download de aplicativos, conexão 

DLNA); Idiomas do Menu: Português 

e inglês; Potência mínima de Áudio 

(RMS): 20W; Recursos de Áudio: 

Dolby Digital; Time on/off e 

Sleeptimer; manual em português; 

voltagem bivolt e controle remoto. 

Conexões Mínimas: 3 HDMI; 2 USB; 1 

Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 

Entrada de vídeo composto (AV); 1 

Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio 

analógica (mini jack); 1 Saída 

digital óptica; 2 Entradas de RF 

(Terrestre/ Cabo); 

Garantia mínima: 12 (doze) meses 

a contar da data do recebimento 

definitivo. 

Marca de Referência: Samsung, LG, 

Panasonic ou de qualidade similar 

ou superior. 

  

 

01 Unid 

 

 

  

 

 

05 

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 

Leitor óptico de código de barras:  

Tipo: Portátil com pedestal; 

Tecnologia: Linear Laser – permitir 

leitura de códigos pequenos ou de 

baixa qualidade / danificado; 

Fonte de Luz: Diodo de Luz; 

Velocidade de leitura: 100 leituras 

por segundo, ou mais; Distância de 

leitura: 0 ~ 250mm; Resolução: 4 mil 

ou maior; 

  

 

01 Unid 
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Indicador sonoro: A partir de 1 tom 

(com ajuste de volume); Indicador 

de Led: vermelho; Interface do 

equipamento com o computador: 

USB 1.1 ou 2.0; Peso máximo do 

leitor de código de barras (sem a 

base): 200g; Comprimento mínimo 

do cabo: 1,5 metros; Tipo de 

código de barras: Códigos lineares 

1d, incluindo FEBRABAN (boletos 

bancários); Alimentação de 

entrada: DC +5 V ± 5%; 

Choque/queda: Até 1 m; Garantia 

de 01 ano a partir da data de 

entrega; Documentação: Manual 

de instalação e Manual de 

utilização/configuração em 

português do Brasil: Impresso e 

digital; Software: Drivers para a 

instalação do equipamento em 

Windows 7, Windows 10 e Linux, em 

mídia eletrônica (CD, DVD ou 

pendrive); Acessórios: Deve ser 

entregue junto com o 

equipamento: Manuais, mídia de 

instalação e pedestal. 

Marcas de referência:  Elgin, 

Datalogic, Multilaser ou similar  

 

06 

TELA DE PROJEÇÃO  

Tela de projeção - tela de projeção 

elétrica, tamanho mínimo de 

120pol com controle fixo e remoto 

móvel, tecido tipo matte white (tela 

branca com fundo preto), estojo 

metálico 

com pintura eletrostática, tensão 

de alimentação: 110v. 

Marcas de referência:  Sumay, 

Tahiti ou similar  

 

 

 

01 Unid 
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07 

SUPORTE PARA PROJETOR 

Tipo de afixação: Teto; Cor: Prata 

ou branco; Furação Compatível: 

Universal; Carga suportada: No 

máximo 10 kg; Permitir Inclinação 

até: 180º; Permitir Rotação até: 

360º; e Kit de parafusos e buchas. 

Marcas de referência:  Brasforma, 

Elg ou similar  

  

01 Unid 

  

 

08 

SUPORTE DE TETO PARA TV  

Suporte de teto com inclinação 

para TVs LCD/LED de 32' a 55'; 

Altura regulável: 750 a 1.400mm (da 

fixação até o centro da TV); Possui 

passagem interna de todo 

cabeamento e giro de 360 graus, 

multivisão; Acompanha 

acabamento para forro ou laje; 

Peso suportado: no mínimo 40kg; 

Acabamento: aço carbono e 

revestido com pintura epóxi 

(eletrostática); Distância da 

parede: mín 75,0 cm / máx 140,0 

cm Cores: preto – prata; 

Composição do material: aço 

carbono; Tipo de fixação: Padrão 

VESA compatível com furação 

400mm x 400mm; O suporte deverá 

permitir, ao menos, movimentos de 

inclinação e rotação. 

Marcas de referência:  Brasforma, 

Elg ou similar  

  

01 Unid 

  

 

09 

Cabo VGA: 

Tipo: Cabo de extensão VGA; 

Cumprimente: No mínimo 20 

metros; e conectores: Macho x 

macho de 15 pinos. 

 

 

 

01 Unid 
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10 

Cabo HDMI: 

Tipo: Cabo de extensão HDMI; 

Comprimento: No mínimo 20 

metros; Cabo HDMI de alta 

qualidade, fio trançado com filtro 

supressor de ruídos e interferências; 

resolução máxima suportada: FULL 

HD. 

  

01 Unid 

  

 

11 

LEITOR DE CERTIFICADO 

Leitora de certificado digital A3 

interface USB e incluir drivers 

compatíveis, no mínimo, com os 

sistemas operacionais Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7 ou 

superiores. 

Marcas de referência: Comtac, 

Smart card, Cis ou similar 

  

02 Unid 

  

 

12 

TOKEN  

Possuir conector USB (Universal 

Serial Bus) tipo A, versão 2.0 ou 

superior, através de conexão direta 

à porta, sem necessidade de 

interface intermediária para leitura. 

Permitir a exportação automática 

de certificados armazenados no 

dispositivo para o Certificate Store 

do ambiente Microsoft Windows 

2000 e versões superiores. 

Permitir criação de senha de 

acesso (PIN - Personal Identification 

Number), com o mínimo de 6 (seis) 

caracteres alfanuméricos, para a 

proteção de chaves criptográficas 

geradas no token. 

Permitir a gravação de chaves 

privadas e certificados digitais que 

utilizam a versão 3 do padrão ITU 

  

02 Unid 

  



Câmara Municipal de Ibiraçu 
Estado do Espírito Santo 

 

  

 
Av. Conde D’Eu, 486 - Centro - Ibiraçu-ES - CEP 29.670-000 - CNPJ 27.450.683/0001-35 
Tel.: (27) 3257-1417 - Telefax: (27) 3257-2453 - e-mail: secretaria@camaraibiracu.es.gov.br 

 

42 

X.509, de acordo com o perfil 

estabelecido na RFC 2459. 

Possuir capacidade mínima de 32 

Kbytes para o armazenamento de 

certificados e chaves 

privadas. 

Estar aderente às normas do 

Comitê Gestor da ICP-Brasil, em 

especial à Resolução 65, de Junho 

de 2009 do ITI, item 3, que observa 

a obrigatoriedade da 

homologação pela ICP-Brasil. 

Suporte aos algoritmos RSA, DSA, 

DES, 3DES, SHA1 e SHA2. 

Utilizar o algoritmo simétrico 3-DES 

com, no mínimo, três chaves 

distintas (k1, k2 e k3) ou AES com 

chaves de, no mínimo, 128 bits, 

para cifrar as chaves privadas 

armazenadas, sendo suas chaves 

geradas por derivação, a partir de 

código de acesso. 

Suporte à tecnologia de chaves 

pública/privada (PKI), com 

geração on-board do par de 

chaves RSA de 1024bits e 2048bits. 

Permitir a inicialização e 

reinicialização mediante a 

utilização de um PUK. 

Compatibilidade com sistemas 

operacionais Windows (2000 e 

superiores), Linux (kernel 2.4, 

2.6 e superiores) e MacOS X versões 

10.5, 10.6 e superiores. 

Suportar os seguintes navegadores: 

Microsoft Internet Explorer (versão 
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5.5 e superiores), Mozilla (versão 3 e 

superiores) e Safira para versão do 

sistema operacional Mac OS X 

v10.5 e superiores. 

Possuir middleware para Windows 

(2000 e versões superiores), Linux 

(kernel 2.4, 2.6 e superiores) e 

MacOS X versões 10.5, 10.6 e 

superiores. 

Suportar CSP - Cryptographic 

Services Provider, que deverá estar 

em conformidade com o padrão 

da CryptoAPI da Microsoft, para 

ambientes Windows (2000 e versões 

superiores). 

Permitir a integração de 

certificados armazenados no 

dispositivo com o NSS – Network 

Security Services, do ambiente 

Linux kernel 2.6 e versões superiores 

estáveis. 

Possuir uma biblioteca de funções 

no padrão PKCS#11. 

Fornecer mídias contendo drivers 

e/ou programas necessários à 

utilização e gerenciamento do 

dispositivo, nas plataformas 

Windows (2000 e superiores), Linux 

(kernel 2.4, 2.6 e superiores) e 

MacOS X versões 10.5, 10.6 e 

superiores. 

Possuir software de gerenciamento 

do dispositivo no idioma Português 

do Brasil, que permita: a) 

Gerenciamento de todas as 

funcionalidades do dispositivo. 

b) Exportação de certificados 

armazenados no dispositivo. 
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c) Importação de certificados em 

formato PKCS#7 para área de 

armazenamento do dispositivo de 

acordo com a RFC 2315. 

d) Permitir a importação de 

certificados em formato PKCS#12 

para área de armazenamento do 

dispositivo. 

e) Permitir a visualização de 

certificados armazenados no 

dispositivo. 

f) Permitir o apagamento de 

chaves e outros dados contidos no 

dispositivo, após autenticação do 

titular. 

g) Permitir a reutilização de 

dispositivos bloqueados, através de 

apagamento total dos dados 

armazenados e geração de nova 

senha de acesso. 

Suportar a implementação do 

Microsoft CAPI e PKCS#11. 

Possuir certificação Microsoft WHQL 

(Windows Hardware Quality Labs) 

para Windows (2000 e superiores). 

Possuir compatibilidade com as 

especificações ISO 7816-1/2/3/4. A 

ativação de funções que utilizem 

as chaves privadas só pode ser 

realizada após autenticação da 

identidade do titular do dispositivo. 

Implementar mecanismo de 

autenticação tipo challenge-

response. 
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Implementar obrigatoriedade de 

troca da senha padrão (PIN) no 

primeiro acesso. 

Implementar o bloqueio do 

dispositivo após 05 (cinco) 

tentativas de autenticação com 

senha 

inválida. 

Avisar a cada vez que uma função 

que utilize sua chave privada for 

ativada, e solicitar a autenticação 

antes de liberar o uso da função 

pretendida. 

Não permitir que a chave privada, 

se gerada no dispositivo, seja 

exportada, condicionando as 

transações que utilizem a chave 

privada a ocorrer dentro deste. 

As rotinas de criptografia, que por 

característica do dispositivo 

manipulem as chaves privadas em 

memória, devem: 

a) Usar área de memória do tipo 

non-swappable; 

b) Sobrescrever com valores fixos 

imediatamente após o término das 

funções que 

utilizarem estas chaves; 

c) Devem rodar em kernel mode, 

como parte do núcleo do sistema 

operacional, no anel 0, também 

chamado de "supervisor mode". 

 

13 

GRAVADOR DE VOZ PORTÁTIL; 

MEMÓRIA INTERNA DE 8GB: 

Requisitos Mínimos: Slot para cartão 

de memória; 4 modos de gravação 

 01 unid   



Câmara Municipal de Ibiraçu 
Estado do Espírito Santo 

 

  

 
Av. Conde D’Eu, 486 - Centro - Ibiraçu-ES - CEP 29.670-000 - CNPJ 27.450.683/0001-35 
Tel.: (27) 3257-1417 - Telefax: (27) 3257-2453 - e-mail: secretaria@camaraibiracu.es.gov.br 

 

46 

e compatível com PCM, MP3 e 

WMA; Microfone embutido de alta 

sensibilidade estéreo (2 níveis: Low / 

High); Redutor de ruídos; - Alto-

falante incorporado com potência 

de 250mW; Suporte da reprodução 

de MP3/WMA/AAC; - Função de 

gravação ativada por voz (VOR); 

Registro de data e hora da 

gravação; Entrada para microfone 

externo e saída de fone de ouvido; 

Conexão USB 2.0 para conexão 

com o computador e transferência 

de arquivos; Visor de Cristal Liquido 

LCD e Indicador de carga de 

bateria; Duração da Bateria para 

Gravação 26 Horas. Duração da 

Bateria para Reprodução 30 Horas; 

Frequência: 260hz-20khz; 

Alimentação: 2 pilhas AAA, pode 

utilizar pilhas recarregáveis; Bivolt. 

Manual em Português; Garantia 

mínima 12 (doze) meses. 

Marcas de referência: Tascam, 

Sony ou similar. 

 

14 

APRESENTADOR MULTIMÍDIA 

Apresentador multimídia wireless 

com laser point, Distância mínima 

de 15 metros, Frequência de 2,4 

GHZ, Fonte alimentação pilha AAA, 

Compatibilidade windows, MAC, 

OS, Linux, Interface USB. Garantia 

mínima: 12 (doze) meses a contar 

da data definitiva do recebimento. 

Marcas de referências: Multilaser, 

Logitech ou similar 

  

01 Unid 

  

 

15 

FONE DE OUVIDO - Auricular 

Fone de ouvido - modelo 

headphone, concha acolchoado 

  

03 Unid 
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e arco ajustável; com resposta de 

frequência de 14 hz a 22000 khz; 

com impedância de 32 ohm; com 

sensibilidade de 96 db; Control: 3 

botões (play / pausa e volume); 

sensibilidade: 100 dB; potencia: 

1000 mW; entrada máxima de 

corrente: 50 mW; tamanho do alto-

falante: 40 mm; conector tipo p2, 

3,5 mm; comprimento do cabo de 

1,20 m; Garantia mínima: 12 (doze) 

meses a contar da data definitiva 

do recebimento 

Marcas de referência: Sony, 

Sansung, Motorola ou simular 

 

16 

FONE DE OUVIDO – Intra-auricular 

Fone de ouvido; potencia: 98.5 

dB/mW; Control: 3 botões (play / 

pausa e volume); conector tipo p2, 

3,5 mm; comprimento do cabo de 

1,20 m; Garantia mínima: 12 (doze) 

meses a contar da data definitiva 

do recebimento  

Marcas de referência: Sony, 

Sansung, Motorola ou similar 

  

03 Unid 

  

 

17 

PEN DRIVE 

Pen drive (“USB Flash Drive”) com 

capacidade de armazenamento 

de 32 GB; Possuir conector USB 3.0, 

compatível com USB 2.0.; Possuir 

revestimento de proteção dos 

componentes eletrônicos, com 

exceção do conector USB, o qual 

poderá ser aparente, retrátil ou 

possuir tampa de proteção; 

Compatível com tecnologia “Plug 

& Play”, com detecção 

automática pelo sistema 

operacional (sem necessidade de 

  

09 Unid 
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instalação manual de drivers); 

Compatível com sistema 

operacional Microsoft Windows 7; 

Garantia mínima: 12 (doze) meses 

a contar da data definitiva do 

recebimento  

Marcas de referência: Multilaser, 

Sony, Kingston ou similar 

 

18 

PILHA RECARREGÁVEL AAA 

Pilha tamanho "AAA", embalagem 

com 2 (duas) unidades. 900 mAh, 

Validade mínima de 12 meses. 

Marca de referência: Sony, 

Rayovac ou Similar. 

  

 

05 

embal

agens 

 

  

 

19 

BEBEDOURO 

Bebedouro do tipo torre (de 

coluna) com capacidade para 

garrafão de 20L; tensão de 

alimentação 110V; 02 (duas) 

torneiras (água natural e gelada); 

sistema de refrigeração por 

compressor com uso de gás 

refrigerante ecológico (R134a); 

termostato externo para controle 

gradual da temperatura da água 

gelada; alto desempenho (mínimo 

2,80 litros por hora de água 

gelada); sistema de abertura 

automática do garrafão; 

certificado pelo INMETRO; 

potência de até 110W; na cor 

branca. Garantia mínima: 12 (doze) 

meses a contar da data definitiva 

do recebimento. 

Chave de Fenda: 1/8 x 3", Material: 

cabo isolado, corpo em aço cromo 

Vanádio e ponta imantada. 

  

01 Unid 
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Marcas de Referência: Consul, 

Esmatec, Eletrolux, Latina ou similar 

 

20  

PORTA COPO 

Porta copo em aço inoxidável de 

parede, para copos de água de 

200ml. 

Marcas de Referência: Aurimar ou 

similar  

  

01 Unid 

  

 

21 

Chave de Fenda: 3/16 x 4", Material: 

cabo isolado, corpo em aço cromo 

Vanádio e ponta imantada. 

Garantia mínima: 12 (doze) meses 

a contar da data definitiva do 

recebimento.  

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

22 

Chave de Fenda: 1/4 x 5", Material: 

cabo isolado, corpo em aço cromo 

Vanádio e ponta imantada. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

23 

Chave de Fenda Phillipes: 5/16 x 6", 

Material: cabo isolado, corpo em 

aço cromo Vanádio e ponta 

imantada. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

24 

Chave de Fenda Phillipes: 1/8 x 3", 

Material: cabo isolado, corpo em 

  

01Unid 
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aço cromo Vanádio e ponta 

imantada. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

 

25 

Chave de Fenda Phillipes: 3/16 x 4", 

Material: cabo isolado, corpo em 

aço cromo Vanádio e ponta 

imantada. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

26 

Alicate Universal:  Tamanho: 8”; 

corpo forjado em Aço Carbono, 

com cabo isolado; 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

27 

Alicate de Pressão: Tamanho: 10; 

forjado em Aço Carbono, com 

acabamento cromado. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

28 

Alicate de corte diagonal: 

Tamanho: 4’’; com cabo isolado. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

  

01 Unid 
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Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

 

29 

Alicate bico longo 6.1/4" isolado: 

Alicate e bico longo, com cabo 

isolado. Tamanho: 6.1/4” 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

30 

Caixa de Ferramenta: Caixa 

sanfonada, em material metálico 

com opção para fechamento com 

cadeado; Com dimensões 

aproximadas de: 545x220x210 mm 

(Compr. X Larg. X Alt.); com 05 

gavetas e alças dobráveis. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Fercar, 

Carnon, Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

 

31 

Cartucho de Toner Compatível 

para impressora HP LASERJET PRO 

M521DN, modelo 55X (CE255X) 

black-12k. Rendimento mínimo de 

12.000 cópias garantido pelo 

fabricante. Qualidade profissional. 

Produzido conforme normas da ISO 

9001. Toner Compatível de alto 

rendimento, pronto para 

Instalação e uso. O produto deve 

ser 100% para o primeiro uso, não 

reciclado, não remanufaturado, 

não recarregado. Garantia mínima 

de 12 (doze) meses para defeito de 

fabricação. 

  

08 

Unid  

 

  

 Cartucho de Toner Compatível 

para impressora HP LASERJET HP 

P2015DN, modelo 53A (Q7553A). 
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32 

Rendimento mínimo de 2.500 

cópias garantido pelo fabricante. 

Qualidade profissional. Produzido 

conforme normas da ISO 9001. 

Toner Compatível de alto 

rendimento, pronto para 

Instalação e uso. O produto deve 

ser 100% para o primeiro uso, não 

reciclado, não remanufaturado, 

não recarregado. Garantia mínima 

de 12(doze) meses para defeito de 

fabricação. 

10 

Unid 

 

 

33 

Cartucho de Toner Compatível 

para impressora Brother 

DCP8085DN, modelo TN650. 

Rendimento mínimo de 8.000 

cópias garantido pelo fabricante. 

Qualidade profissional. Produzido 

conforme normas da ISO 9001. 

Toner Compatível de alto 

rendimento, pronto para 

Instalação e uso. O produto deve 

ser 100% para o primeiro uso, não 

reciclado, não remanufaturado, 

não recarregado. Garantia mínima 

de 12(doze) meses para defeito de 

fabricação. 

  

08 

Unid 

 

  

 

34 

Foto condutor Brother DR-620 com 

instalação, para impressora Brother 

DCP 8085DN, que proporciona 

rendimento mínimo de 25.000 

cópias garantido pelo fabricante. 

Produzido conforme normas da ISO 

9001, oferecendo impressão 

bastante segura e pronto para 

instalação e uso. O produto deve 

ser 100% para o primeiro uso, não 

reciclado, não remanufaturado. 

Garantia mínima de 12(doze) 

meses para defeito de fabricação. 

  

01 

Unid  
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 

 

ANEXO 2 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 

 

 

 

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui 

como representante o Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de 

identidade nº ________ e inscrição no CPF sob o nº _______________, para participar da 

licitação acima referenciada, outorgando plenos poderes para se pronunciar em seu nome, 

formular proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e 

propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame. 

 

Ibiraçu , ____ de ________________ de 2018.  

 

 

_______________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

Empresa: ______________________________ 

CNPJ N.º ______________________________  

 

 

 

Obs.: No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato 

social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para 

conceder a representação da empresa. 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 

 

ANEXO 3 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

 

 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _____________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do 

documento de identidade n.º _______________ e inscrição no CPF sob o nº _______________, 

declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e que não está 

sujeita a  quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo. 

 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)  

 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar 

o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/14,  para a regularização, estando ciente que, do contrário, haverá 

decadência do direito à contratação, como também sujeição às sanções previstas no art. 

81 da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

Ibiraçu , ____ de ________________ de 2018.  

 

 

 

 

_______________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

Empresa: ______________________________ 

CNPJ Nº _______________________________  
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 

 

ANEXO 4 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 

 

 

 

 

 

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _____________________, por 

intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do 

documento de identidade n.º _______________ e inscrição no CPF sob o nº _______________, 

declara sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos 

no edital de licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4.º, VII, da Lei n.º 

10.520/2002, sob pena de responsabilização, nos termos da Lei. 

 

 

 Ibiraçu , ____ de ________________ de 2018.  

 

 

 

 

_______________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

Empresa: ______________________________ 

CNPJ Nº ________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 

 

ANEXO 5 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

À 

Câmara Municipal de Ibiraçu 

Av. Conde D’Eu, n.º 486, Centro, 

Ibiraçu-ES. 

 

 

Prezados senhores, 

 

 

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Presencial n.º 

004/2018, cujo objeto é o fornecimento de materiais permanentes/materiais em geral para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de Ibiraçu, conforme as especificações 

constantes do Termo de Referência e, após tomar conhecimento de todas as condições lá 

estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta: 

 

Equipamentos Permanentes (Áudio/ Vídeo, Informática e Eletrodoméstico) 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MÍMINAS DOS 

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS 

MARCA 

E 

MODELO 

QUANT

/UNID. 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

 

 

 

 

01 

CÂMERA FOTOGRÁFICA  

Câmera Fotográfica Semi-

Profissional DSLR; Digital de Lente 

Intercambiável (AF - autofoco): 

Pixels Efetivos (Megapixels) 24,2 

milhões; Tamanho do Sensor: 

22,0 mm x 14,70 mm;  Formato do 

Sensor de Imagem: APS-C;  Mídia 

de Armazenamento:  

Compatível com Cartões de 

Memória CF, UDMA CF, SD, 

SDHC e SDXC; Velocidade 

  

 

 

 

01 Unid 
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Máxima de Disparo Contínuo 

com Resolução Total: 5 quadros 

por segundo; Sensibilidade ISO: 

ISO  100 – 6400 (25.600); Vídeo: 

Full HD;   Tamanho do Monitor: 

3,0 pol. na diagonal;  Tipo de 

Monitor: Ângulo de Visão ampla, 

Tela de LCD de Ângulo Variável, 

Controle de Sensor de Olhos; 

Bateria/Baterias:  bateria 

recarregável Li-ion;  

Aproximadamente Dimensões 

(Largura x Altura x 

Profundidade):  124 mm x 97mm 

x 70 mm; Aproximadamente 

Peso: entre 420g à 675g 

(somente o corpo da câmera); 

Lente:  Alcance Focal & 

Abertura Máxima; 18-55mm 

f/3.5-5.6 com motor; Formatos 

de Gravação: JPG e RAW (fotos) 

e MOV (vídeos); Visor; Garantia 

de no Mínimo 12 (doze) meses 

pelo fabricante. 

Itens inclusos:  

- 1 Eyecup; 

- 1 lente 18-55mm original da 

câmera; 

- 1 Bateria recarregável original 

da câmera (Li-on); 

- 1 carregador de bateria 

original da câmera; 

- 1 cartão de memória de 32 GB; 

- 1 Tripé compatível com o 

modelo da Câmera, possuindo 3 

seções de pernas ajustáveis, 

Capacidade de carga de até 

10kg, cabeça com inclinação 

de 180º e giro de 360º, pés 

emborrachados retráteis, altura 
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de mínima 1,70m, bolsa de 

transporte (inclusa) 

-1 Cabo AV Estéreo; 

- 1 Cabo USB; 

- 1 CD e Manual; 

- Tampas frontal e traseira da 

lente e frontal do corpo; 

- 1 Alça de Pescoço; 

- 1 Estojo para a lente;  

- 1 Estojo tipo bag, semi-rígido e 

reforçado para a câmera, com 

alça de mão, alça tiracolo e 

espaço para acessórios. 

Marca de Referência: Canon, 

Nikon ou similar 

 

02 

FILMADORA DIGITAL 

PROFISSIONAL 

Filmadora digital filma e tira 

fotossimultaneamente, com zoom 

óptico de mínimo de 12 vezes fator 

de ampliação, zoom digital de 

mínimo 20 vezes fator de 

ampliação, resolução de vídeo 

padrão FULL HD com formato de 

vídeo em MPEG-4 1080/60p, com 

recurso de estabilização ao de 

imagem, com tempo mínimo de 

operação da bateria de gravação 

continua de195 min (VF), 185 min 

(LCD) (NP-FV70: bateria totalmente 

carregada), tempo de operação 

da bateria no formato de vídeo: 

HD: formato MPEG4-AVC / H.264 

AVC HD compatível com versão 

2.0, compatível com os seguintes 

formatos de áudios: HD Linear 

PCM/Dolby Digital 2ch, 16 bits, 48 

kHz, STD Dolby Digital 2 ch, 16 bits, 

48 kHz. Operável com taxa de 

quadro de gravação *2 HD: OS 

(28Mbps) 1920 x 1080/(50p) 16:9, FX 

(24Mbps) 1920 x 1080/(50i,25p), 
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1280 x 720/50p 16:9, FH (17Mbps) 

1920 x 1080/(50i,25p), 1280 x 

720/50p 16:9, HQ (9Mbps) 1440 x 

1080/(50i) 16:9, LP (5Mbps) 1440 

x1080/(50i)/16:9.Com tempo 

mínimo de gravação e reprodução 

de 170 min(MS 32 GB,HD FX, LPCM) 

525 min(memória int. 96 GB,HD FX, 

LPCM), resolução de imagem 

estática mínima de: 24,1 

megapixels em 16:9(6544x3680), 

18,1 megapixels em 4:3(4912x3680), 

com distancia focal mínima de: f= 

3,8 mm – 38 mm (equivalente a 26,0 

mm –260 mm (16:9), 31,8 mm – 318 

mm (4:3) em lentes de 35 mm)*2. 

Contendo tampa, bateria, 

microfone e unidade XLR:135,5 mm 

x 181,5mm x 310,5 mm, 3/8 

polegadas x 7 ¼ polegadas x 12 1/4 

polegadas, bolsa compatível com 

a filmadora, Tripé compatível com 

o modelo da filmadora, possuindo 

3 seções de pernas ajustáveis, 

Capacidade de carga de até 

10kg, cabeça com inclinação de 

180º e giro de 360º, pés 

emborrachados retráteis, altura de 

mínima 1,70m, bolsa de transporte 

(inclusa); Conectividade wifi 

banda dupla: 5GHZ e 2,4GHZ; 

Garantia mínima de 12 meses e 

assistência técnica local. 

 

Marcas de Referência: Panasonic, 

Sony, Nikon, Canon ou similar 

 

03 SCANNER 

SCANNER - Que digitalize até 50 

folhas frente e verso a uma 

velocidade de 25 páginas por 

minuto. Digitalização direta para 

um dispositivo móvel; Cópia Frente 

e Verso: Sim; Área de Digitalização: 

216 x 356 mm; Resolução Ótica: 600 

x 600 dp; Páginas por minuto: 

25ppm; Capacidade Alimentador 
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Automático: 50 folhas; Ciclo Diário: 

2000 páginas; Tamanho Max do 

Original para Cópia: Ofício; Tipos 

de documento: Cartão com 

relevo, Cartão de plástico, Cartão 

de visita, Papel Comum, Cheque; 

Conectividade: Wi-Fi, USB 2.0; 

Sistemas Operacionais 

Compatíveis: Mac OS X, Windows 

10, Windows 7, Windows 8 , 

Windows Vista , Windows XP; 

Alimentação: Bivolt (110/220V); 

Itens Inclusos: Cabo de 

Alimentação, Cabo USB, Manual; 

Garantia mínima: 12 (doze) meses, 

a contar da data do recebimento 

definitivo. 

Marca de Referência: Epson, 

Brother, Fujitsu, ou de qualidade 

similar ou superior. 

 

 

04 

TV LED 

TV LED de 43 polegadas, Wi-Fi 

Embutido, resolução de tela Ultra 

HD  ou superior, Tipo de Tela: LED,  

Conversor Digital Integrado, cor: 

preto, tipo Smart (navegador web) 

download de aplicativos, conexão 

DLNA); Idiomas do Menu: Português 

e inglês; Potência mínima de Áudio 

(RMS): 20W; Recursos de Áudio: 

Dolby Digital; Time on/off e 

Sleeptimer; manual em português; 

voltagem bivolt e controle remoto. 

Conexões Mínimas: 3 HDMI; 2 USB; 1 

Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 

Entrada de vídeo composto (AV); 1 

Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio 

analógica (mini jack); 1 Saída 

digital óptica; 2 Entradas de RF 

(Terrestre/ Cabo); 
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Garantia mínima: 12 (doze) meses 

a contar da data do recebimento 

definitivo. 

Marca de Referência: Samsung, LG, 

Panasonic ou de qualidade similar 

ou superior. 

 

 

05 

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 

Leitor óptico de código de barras:  

Tipo: Portátil com pedestal; 

Tecnologia: Linear Laser – permitir 

leitura de códigos pequenos ou de 

baixa qualidade / danificado; 

Fonte de Luz: Diodo de Luz; 

Velocidade de leitura: 100 leituras 

por segundo, ou mais; Distância de 

leitura: 0 ~ 250mm; Resolução: 4 mil 

ou maior; 

Indicador sonoro: A partir de 1 tom 

(com ajuste de volume); Indicador 

de Led: vermelho; Interface do 

equipamento com o computador: 

USB 1.1 ou 2.0; Peso máximo do 

leitor de código de barras (sem a 

base): 200g; Comprimento mínimo 

do cabo: 1,5 metros; Tipo de 

código de barras: Códigos lineares 

1d, incluindo FEBRABAN (boletos 

bancários); Alimentação de 

entrada: DC +5 V ± 5%; 

Choque/queda: Até 1 m; Garantia 

de 01 ano a partir da data de 

entrega; Documentação: Manual 

de instalação e Manual de 

utilização/configuração em 

português do Brasil: Impresso e 

digital; Software: Drivers para a 

instalação do equipamento em 

Windows 7, Windows 10 e Linux, em 

mídia eletrônica (CD, DVD ou 

pendrive); Acessórios: Deve ser 
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entregue junto com o 

equipamento: Manuais, mídia de 

instalação e pedestal. 

Marcas de referência:  Elgin, 

Datalogic, Multilaser ou similar  

 

06 

TELA DE PROJEÇÃO  

Tela de projeção - tela de projeção 

elétrica, tamanho mínimo de 

120pol com controle fixo e remoto 

móvel, tecido tipo matte white (tela 

branca com fundo preto), estojo 

metálico 

com pintura eletrostática, tensão 

de alimentação: 110v. 

Marcas de referência:  Sumay, 

Tahiti ou similar  
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07 

SUPORTE PARA PROJETOR 

Tipo de afixação: Teto; Cor: Prata 

ou branco; Furação Compatível: 

Universal; Carga suportada: No 

máximo 10 kg; Permitir Inclinação 

até: 180º; Permitir Rotação até: 

360º; e Kit de parafusos e buchas. 

Marcas de referência:  Brasforma, 

Elg ou similar  

  

01 Unid 

  

 

08 

SUPORTE DE TETO PARA TV  

Suporte de teto com inclinação 

para TVs LCD/LED de 32' a 55'; 

Altura regulável: 750 a 1.400mm (da 

fixação até o centro da TV); Possui 

passagem interna de todo 

cabeamento e giro de 360 graus, 

multivisão; Acompanha 

acabamento para forro ou laje; 

Peso suportado: no mínimo 40kg; 
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Acabamento: aço carbono e 

revestido com pintura epóxi 

(eletrostática); Distância da 

parede: mín 75,0 cm / máx 140,0 

cm Cores: preto – prata; 

Composição do material: aço 

carbono; Tipo de fixação: Padrão 

VESA compatível com furação 

400mm x 400mm; O suporte deverá 

permitir, ao menos, movimentos de 

inclinação e rotação. 

Marcas de referência:  Brasforma, 

Elg ou similar  

 

09 

Cabo VGA: 

Tipo: Cabo de extensão VGA; 

Cumprimente: No mínimo 20 

metros; e conectores: Macho x 

macho de 15 pinos. 
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10 

Cabo HDMI: 

Tipo: Cabo de extensão HDMI; 

Comprimento: No mínimo 20 

metros; Cabo HDMI de alta 

qualidade, fio trançado com filtro 

supressor de ruídos e interferências; 

resolução máxima suportada: FULL 

HD. 

  

01 Unid 

  

 

11 

LEITOR DE CERTIFICADO 

Leitora de certificado digital A3 

interface USB e incluir drivers 

compatíveis, no mínimo, com os 

sistemas operacionais Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7 ou 

superiores. 

Marcas de referência: Comtac, 

Smart card, Cis ou similar 
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12 Possuir conector USB (Universal 

Serial Bus) tipo A, versão 2.0 ou 

superior, através de conexão direta 

à porta, sem necessidade de 

interface intermediária para leitura. 

Permitir a exportação automática 

de certificados armazenados no 

dispositivo para o Certificate Store 

do ambiente Microsoft Windows 

2000 e versões superiores. 

Permitir criação de senha de 

acesso (PIN - Personal Identification 

Number), com o mínimo de 6 (seis) 

caracteres alfanuméricos, para a 

proteção de chaves criptográficas 

geradas no token. 

Permitir a gravação de chaves 

privadas e certificados digitais que 

utilizam a versão 3 do padrão ITU 

X.509, de acordo com o perfil 

estabelecido na RFC 2459. 

Possuir capacidade mínima de 32 

Kbytes para o armazenamento de 

certificados e chaves 

privadas. 

Estar aderente às normas do 

Comitê Gestor da ICP-Brasil, em 

especial à Resolução 65, de Junho 

de 2009 do ITI, item 3, que observa 

a obrigatoriedade da 

homologação pela ICP-Brasil. 

Suporte aos algoritmos RSA, DSA, 

DES, 3DES, SHA1 e SHA2. 

Utilizar o algoritmo simétrico 3-DES 

com, no mínimo, três chaves 

distintas (k1, k2 e k3) ou AES com 

chaves de, no mínimo, 128 bits, 

para cifrar as chaves privadas 

02 Unid 
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armazenadas, sendo suas chaves 

geradas por derivação, a partir de 

código de acesso. 

Suporte à tecnologia de chaves 

pública/privada (PKI), com 

geração on-board do par de 

chaves RSA de 1024bits e 2048bits. 

Permitir a inicialização e 

reinicialização mediante a 

utilização de um PUK. 

Compatibilidade com sistemas 

operacionais Windows (2000 e 

superiores), Linux (kernel 2.4, 

2.6 e superiores) e MacOS X versões 

10.5, 10.6 e superiores. 

Suportar os seguintes navegadores: 

Microsoft Internet Explorer (versão 

5.5 e superiores), Mozilla (versão 3 e 

superiores) e Safira para versão do 

sistema operacional Mac OS X 

v10.5 e superiores. 

Possuir middleware para Windows 

(2000 e versões superiores), Linux 

(kernel 2.4, 2.6 e superiores) e 

MacOS X versões 10.5, 10.6 e 

superiores. 

Suportar CSP - Cryptographic 

Services Provider, que deverá estar 

em conformidade com o padrão 

da CryptoAPI da Microsoft, para 

ambientes Windows (2000 e versões 

superiores). 

Permitir a integração de 

certificados armazenados no 

dispositivo com o NSS – Network 

Security Services, do ambiente 
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Linux kernel 2.6 e versões superiores 

estáveis. 

Possuir uma biblioteca de funções 

no padrão PKCS#11. 

Fornecer mídias contendo drivers 

e/ou programas necessários à 

utilização e gerenciamento do 

dispositivo, nas plataformas 

Windows (2000 e superiores), Linux 

(kernel 2.4, 2.6 e superiores) e 

MacOS X versões 10.5, 10.6 e 

superiores. 

Possuir software de gerenciamento 

do dispositivo no idioma Português 

do Brasil, que permita: a) 

Gerenciamento de todas as 

funcionalidades do dispositivo. 

b) Exportação de certificados 

armazenados no dispositivo. 

c) Importação de certificados em 

formato PKCS#7 para área de 

armazenamento do dispositivo de 

acordo com a RFC 2315. 

d) Permitir a importação de 

certificados em formato PKCS#12 

para área de armazenamento do 

dispositivo. 

e) Permitir a visualização de 

certificados armazenados no 

dispositivo. 

f) Permitir o apagamento de 

chaves e outros dados contidos no 

dispositivo, após autenticação do 

titular. 

g) Permitir a reutilização de 

dispositivos bloqueados, através de 

apagamento total dos dados 
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armazenados e geração de nova 

senha de acesso. 

Suportar a implementação do 

Microsoft CAPI e PKCS#11. 

Possuir certificação Microsoft WHQL 

(Windows Hardware Quality Labs) 

para Windows (2000 e superiores). 

Possuir compatibilidade com as 

especificações ISO 7816-1/2/3/4. A 

ativação de funções que utilizem 

as chaves privadas só pode ser 

realizada após autenticação da 

identidade do titular do dispositivo. 

Implementar mecanismo de 

autenticação tipo challenge-

response. 

Implementar obrigatoriedade de 

troca da senha padrão (PIN) no 

primeiro acesso. 

Implementar o bloqueio do 

dispositivo após 05 (cinco) 

tentativas de autenticação com 

senha 

inválida. 

Avisar a cada vez que uma função 

que utilize sua chave privada for 

ativada, e solicitar a autenticação 

antes de liberar o uso da função 

pretendida. 

Não permitir que a chave privada, 

se gerada no dispositivo, seja 

exportada, condicionando as 

transações que utilizem a chave 

privada a ocorrer dentro deste. 

As rotinas de criptografia, que por 

característica do dispositivo 
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manipulem as chaves privadas em 

memória, devem: 

a) Usar área de memória do tipo 

non-swappable; 

b) Sobrescrever com valores fixos 

imediatamente após o término das 

funções que 

utilizarem estas chaves; 

c) Devem rodar em kernel mode, 

como parte do núcleo do sistema 

operacional, no anel 0, também 

chamado de "supervisor mode". 

 

13 

GRAVADOR DE VOZ PORTÁTIL; 

MEMÓRIA INTERNA DE 8GB: 

Requisitos Mínimos: Slot para cartão 

de memória; 4 modos de gravação 

e compatível com PCM, MP3 e 

WMA; Microfone embutido de alta 

sensibilidade estéreo (2 níveis: Low / 

High); Redutor de ruídos; - Alto-

falante incorporado com potência 

de 250mW; Suporte da reprodução 

de MP3/WMA/AAC; - Função de 

gravação ativada por voz (VOR); 

Registro de data e hora da 

gravação; Entrada para microfone 

externo e saída de fone de ouvido; 

Conexão USB 2.0 para conexão 

com o computador e transferência 

de arquivos; Visor de Cristal Liquido 

LCD e Indicador de carga de 

bateria; Duração da Bateria para 

Gravação 26 Horas. Duração da 

Bateria para Reprodução 30 Horas; 

Frequência: 260hz-20khz; 

Alimentação: 2 pilhas AAA, pode 

utilizar pilhas recarregáveis; Bivolt. 

 01 unid   
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Manual em Português; Garantia 

mínima 12 (doze) meses. 

Marcas de referência: Tascam, 

Sony ou similar. 

 

14 

APRESENTADOR MULTIMÍDIA 

Apresentador multimídia wireless 

com laser point, Distância mínima 

de 15 metros, Frequência de 2,4 

GHZ, Fonte alimentação pilha AAA, 

Compatibilidade windows, MAC, 

OS, Linux, Interface USB. Garantia 

mínima: 12 (doze) meses a contar 

da data definitiva do recebimento. 

Marcas de referências: Multilaser, 

Logitech ou similar 
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15 

FONE DE OUVIDO - Auricular 

Fone de ouvido - modelo 

headphone, concha acolchoado 

e arco ajustável; com resposta de 

frequência de 14 hz a 22000 khz; 

com impedância de 32 ohm; com 

sensibilidade de 96 db; Control: 3 

botões (play / pausa e volume); 

sensibilidade: 100 dB; potencia: 

1000 mW; entrada máxima de 

corrente: 50 mW; tamanho do alto-

falante: 40 mm; conector tipo p2, 

3,5 mm; comprimento do cabo de 

1,20 m; Garantia mínima: 12 (doze) 

meses a contar da data definitiva 

do recebimento 

Marcas de referência: Sony, 

Sansung, Motorola ou simular 
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16 

FONE DE OUVIDO – Intra-auricular 

Fone de ouvido; potencia: 98.5 

dB/mW; Control: 3 botões (play / 

pausa e volume); conector tipo p2, 
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3,5 mm; comprimento do cabo de 

1,20 m; Garantia mínima: 12 (doze) 

meses a contar da data definitiva 

do recebimento  

Marcas de referência: Sony, 

Sansung, Motorola ou similar 

 

17 

PEN DRIVE 

Pen drive (“USB Flash Drive”) com 

capacidade de armazenamento 

de 32 GB; Possuir conector USB 3.0, 

compatível com USB 2.0.; Possuir 

revestimento de proteção dos 

componentes eletrônicos, com 

exceção do conector USB, o qual 

poderá ser aparente, retrátil ou 

possuir tampa de proteção; 

Compatível com tecnologia “Plug 

& Play”, com detecção 

automática pelo sistema 

operacional (sem necessidade de 

instalação manual de drivers); 

Compatível com sistema 

operacional Microsoft Windows 7; 

Garantia mínima: 12 (doze) meses 

a contar da data definitiva do 

recebimento  

Marcas de referência: Multilaser, 

Sony, Kingston ou similar 
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18 

PILHA RECARREGÁVEL AAA 

Pilha tamanho "AAA", embalagem 

com 2 (duas) unidades. 900 mAh, 

Validade mínima de 12 meses. 

Marca de referência: Sony, 

Rayovac ou Similar. 

  

 

05 

embal

agens 

 

  

 

19 

BEBEDOURO   

01 Unid 

  



Câmara Municipal de Ibiraçu 
Estado do Espírito Santo 

 

  

 
Av. Conde D’Eu, 486 - Centro - Ibiraçu-ES - CEP 29.670-000 - CNPJ 27.450.683/0001-35 
Tel.: (27) 3257-1417 - Telefax: (27) 3257-2453 - e-mail: secretaria@camaraibiracu.es.gov.br 

 

71 

Bebedouro do tipo torre (de 

coluna) com capacidade para 

garrafão de 20L; tensão de 

alimentação 110V; 02 (duas) 

torneiras (água natural e gelada); 

sistema de refrigeração por 

compressor com uso de gás 

refrigerante ecológico (R134a); 

termostato externo para controle 

gradual da temperatura da água 

gelada; alto desempenho (mínimo 

2,80 litros por hora de água 

gelada); sistema de abertura 

automática do garrafão; 

certificado pelo INMETRO; 

potência de até 110W; na cor 

branca. Garantia mínima: 12 (doze) 

meses a contar da data definitiva 

do recebimento. 

Chave de Fenda: 1/8 x 3", Material: 

cabo isolado, corpo em aço cromo 

Vanádio e ponta imantada. 

Marcas de Referência: Consul, 

Esmatec, Eletrolux, Latina ou similar 

  Ferramentas 

 

20  

PORTA COPO 

Porta copo em aço inoxidável de 

parede, para copos de água de 

200ml. 

Marcas de Referência: Aurimar ou 

similar  

  

01 Unid 

  

 

21 

Chave de Fenda: 3/16 x 4", Material: 

cabo isolado, corpo em aço cromo 

Vanádio e ponta imantada. 

Garantia mínima: 12 (doze) meses 

a contar da data definitiva do 

recebimento.  

  

01 Unid 
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Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

 

22 

Chave de Fenda: 1/4 x 5", Material: 

cabo isolado, corpo em aço cromo 

Vanádio e ponta imantada. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

23 

Chave de Fenda Phillipes: 5/16 x 6", 

Material: cabo isolado, corpo em 

aço cromo Vanádio e ponta 

imantada. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

24 

Chave de Fenda Phillipes: 1/8 x 3", 

Material: cabo isolado, corpo em 

aço cromo Vanádio e ponta 

imantada. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01Unid 

  

 

25 

Chave de Fenda Phillipes: 3/16 x 4", 

Material: cabo isolado, corpo em 

aço cromo Vanádio e ponta 

imantada. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 
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26 

Alicate Universal:  Tamanho: 8”; 

corpo forjado em Aço Carbono, 

com cabo isolado; 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

27 

Alicate de Pressão: Tamanho: 10; 

forjado em Aço Carbono, com 

acabamento cromado. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

28 

Alicate de corte diagonal: 

Tamanho: 4’’; com cabo isolado. 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

29 

Alicate bico longo 6.1/4" isolado: 

Alicate e bico longo, com cabo 

isolado. Tamanho: 6.1/4” 

Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Tramontina, 

Gedore ou similar 

  

01 Unid 

  

 

30 

Caixa de Ferramenta: Caixa 

sanfonada, em material metálico 

com opção para fechamento com 

cadeado; Com dimensões 

aproximadas de: 545x220x210 mm 

(Compr. X Larg. X Alt.); com 05 

gavetas e alças dobráveis. 

  

01 Unid 
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Garantia mínima de 12 (doze) 

meses 

Marcas de referência: Fercar, 

Carnon, Gedore ou similar 

Materiais de Expediente 

 

 

31 

Cartucho de Toner Compatível 

para impressora HP LASERJET PRO 

M521DN, modelo 55X (CE255X) 

black-12k. Rendimento mínimo de 

12.000 cópias garantido pelo 

fabricante. Qualidade profissional. 

Produzido conforme normas da ISO 

9001. Toner Compatível de alto 

rendimento, pronto para 

Instalação e uso. O produto deve 

ser 100% para o primeiro uso, não 

reciclado, não remanufaturado, 

não recarregado. Garantia mínima 

de 12 (doze) meses para defeito de 

fabricação. 

  

08 

Unid  

 

  

 

 

32 

Cartucho de Toner Compatível 

para impressora HP LASERJET HP 

P2015DN, modelo 53A (Q7553A). 

Rendimento mínimo de 2.500 

cópias garantido pelo fabricante. 

Qualidade profissional. Produzido 

conforme normas da ISO 9001. 

Toner Compatível de alto 

rendimento, pronto para 

Instalação e uso. O produto deve 

ser 100% para o primeiro uso, não 

reciclado, não remanufaturado, 

não recarregado. Garantia mínima 

de 12(doze) meses para defeito de 

fabricação. 

  

10 

Unid 

 

  

 

33 

Cartucho de Toner Compatível 

para impressora Brother 

DCP8085DN, modelo TN650. 

Rendimento mínimo de 8.000 

  

08 
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cópias garantido pelo fabricante. 

Qualidade profissional. Produzido 

conforme normas da ISO 9001. 

Toner Compatível de alto 

rendimento, pronto para 

Instalação e uso. O produto deve 

ser 100% para o primeiro uso, não 

reciclado, não remanufaturado, 

não recarregado. Garantia mínima 

de 12(doze) meses para defeito de 

fabricação. 

Unid 

 

 

34 

Foto condutor Brother DR-620 com 

instalação, para impressora Brother 

DCP 8085DN, que proporciona 

rendimento mínimo de 25.000 

cópias garantido pelo fabricante. 

Produzido conforme normas da ISO 

9001, oferecendo impressão 

bastante segura e pronto para 

instalação e uso. O produto deve 

ser 100% para o primeiro uso, não 

reciclado, não remanufaturado. 

Garantia mínima de 12(doze) 

meses para defeito de fabricação. 

  

01 

Unid  

 

 

 

  

Valor total da Licitação R$  

 

1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, 

montagem, frete, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes. 

 

2 - Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os materiais serão 

fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que 

conhecemos e aceitamos em todos os seus termos. 

 

3 - Declaramos, também, que nenhum direito à indenização ou a reembolso de quaisquer 

despesas será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela Câmara Municipal de 

Ibiraçu, seja qual for o motivo.  

 

4 - O prazo de validade desta proposta é de ________ (________________) dias corridos, 

contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no Edital de Pregão 

Presencial n.º 004/2018. 

 

5 – Declaramos ter ciência de que a contratação dar-se-á mediante a assinatura do 

Instrumento Contratual, nos termos do art. 62, §4º, da Lei nº 8.666/93. 
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6 - Declaramos que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo de 45 (quarenta e 

cinco)  dias corridos, em parcela única, contados do recebimento da respectiva 

Autorização de Fornecimento. 

 

7 - Declaramos que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou 

em parte pela Câmara Municipal, na hipótese de não conformidade com as 

especificações técnicas exigidas do Termo de Referência, ou quando se verificar vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo de até 15 (quinze) dias, 

contadas a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem 

qualquer custo para a Câmara Municipal de Ibiraçu. 

 

08- Declaramos expressamente que concordamos com todas as cláusulas e condições 

estabelecidas no Edital de Pregão Presencial n.º 004/2018. 

 

10 - Informamos, desde já, que o pagamento deverá ser creditado à Conta Corrente n° 

____________, Agência nº _______ , Banco ___________ . 

 

Atenciosamente. 

 

....................................................................................... 

Nome e assinatura do responsável pela empresa 

                Nome da empresa e carimbo 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 

 

ANEXO 6 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA IMPEDIDA DE PARTICIPAR DA LICITAÇÃO (MODELO) 

 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________________________, sediada na _________________________________________, 

declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 

sua habilitação no presente processo licitatório, na forma do Art. 9º, inciso III da Lei nº 

8.666/93, assim como, não ter em seu quadro social parentes por matrimônio, 

consanguíneos até 2º grau ou por adoção do Prefeito, Vice- Prefeito, Vereadores ou 

Servidores Públicos, na forma do Art. 70 § 10, da Lei Orgânica Municipal, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Ibiraçu , ____ de ________________ de 2018.  

 

 

 

 

_______________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

Empresa: ______________________________ 

CNPJ Nº ________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 

 

ANEXO 7 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO) 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

___________________________________, sediada na _________________________________________, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador da 

Carteira de Identidade n.º _____________ e do CPF n.º _____________________________, 

DECLARA, para os fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, DOU de 28/10/1999, que não 

emprega menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não 

emprega menor de dezesseis anos.  

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva abaixo. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (____). 

 

 

 

Ibiraçu , ____ de ________________ de 2018.  

 

 

_______________________________________  

Nome do representante legal da empresa  

Empresa: ______________________________ 

CNPJ Nº ________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 

ANEXO 8 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO  

 

TERMO DE CONTRATO Nº _________/2018. 

 

Contrato de fornecimento de 

produtos/materiais que entre si celebram a 

Câmara Municipal de Ibiraçu e a empresa 

........................................................, na forma 

abaixo. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 27.450.683/0001-35, com sede na Av. Conde D’Eu, n.º 486, Centro, Ibiraçu-

ES, CEP.: 29.670-000, neste ato representado por seu Presidente MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA, 

brasileiro, casado, Vereador, portador do CPF de n.º 009.869.667-03 e CI de n.º 1.383.260/ES, 

residente e domiciliado na Rua Luiz Scarpatti, n.º 202, Bairro Bela Vista, Ibiraçu-ES, CEP.: 

29.670-000, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado, 

………………………………., inscrita no CNPJ/MF sob n.º ……………………., com sede na Rua 

……………………………., CEP.: …………….., neste ato representada por seu sócio proprietário 

………………………….., brasileiro, ……….., …………….., portador do CPF de n.º  …………………. 

e CI de n.º …………………., residente e domiciliado na Rua ………………………………, CEP.: 

………………., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm por si, justo e 

avençado, por força do presente instrumento de contrato de fornecimento, as seguintes 

cláusulas e condições, as quais prevalecerão entre as partes contratantes em tudo quanto 

se conformarem e não conflitarem com as prescrições legais, regulamentares e 

administrativas que regem a matéria, notadamente as disposições da  Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações e, ainda, os termos do processo administrativo n.º 042/2018 de 09/04/2018:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento o fornecimento de produtos/materiais 

permanentes/materiais em geral (áudio/vídeo, informática, secretaria e ferramentas de 

trabalho) a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Ibiraçu, conforme 

especificado no Termo de Referência  do Edital de Pregão Presencial n.º 004/2018, que 

passa a fazer parte integrante deste, juntamente com a documentação e proposta de 

preços vencedora, realizada na modalidade menor preço por item, em conformidade com 

a solicitação contida no processo administrativo n.º 042/2018  de 09/04/2018. 
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1.2 – Os produtos/materiais a serem fornecidos são aqueles constantes da proposta de 

preços apresentada pela empresa Contratada, nos autos do procedimento licitatório 

Pregão Presencial n.º 004/2018 e que lhes foram adjudicados por ter sido apresentado o 

menor preço, constante da planilha inclusa, que integra este instrumento para todos os 

efeitos legais. 

 

1.3 – Os produtos/materiais deverão ser entregues em parcela única e na sua totalidade, de 

acordo com a solicitação da Câmara Municipal, observados os valores propostos e as 

quantidades solicitadas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 

2.1 – A Contratante pagará à Contratada pelo fornecimento dos produtos/materiais 

descritos na Cláusula Primeira o valor total de R$ ________ (___________________). O 

pagamento será efetuado de acordo com a entrega efetuada, decorrente da solicitação 

da Câmara Municipal. 

 

2.2 - O pagamento será feito em favor da empresa Contratada, por meio de Depósito 

Bancário em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições 

estabelecidas para a contratação, até o 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação 

da NOTA FISCAL devidamente discriminada e dos documentos de regularidade fiscal 

exigidos pelo edital, desde que não haja fato impeditivo para o pagamento.  

 

2.3 – Após o prazo do pagamento, será paga multa financeira nos seguintes termos: 

 

VM = VF x 12  x ND 

                100   360 

 

VM – Valor da Multa Financeira 

VF – Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso 

ND – Número de dias em atraso 

 

2.4 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados nos 

documentos de habilitação apresentados nos autos do Pregão Presencial n.º 004/2018.  

 

2.5 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique 

as informações registradas no Pregão, deverá ser comunicada à Câmara Municipal de 

Ibiraçu, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente. 
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2.6 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 

devolvido(s) à empresa contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, 

devidamente corrigido. 

 

2.7 – A Câmara Municipal de Ibiraçu poderá deduzir do pagamento importâncias que a 

qualquer título lhe forem devidos pela empresa Contratada, em decorrência de 

descumprimento de suas obrigações. 

 

2.8 - O pagamento será feito em favor da empresa Contratada, por meio de Depósito 

Bancário em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições 

estabelecidas para a contratação, desde que não haja fato impeditivo para o pagamento. 

 

2.9 - Para a efetivação do pagamento a licitante deverá manter as mesmas condições 

previstas no Edital do Pregão Presencial n.º 004/2018, notadamente deverá apresentar as 

Certidões Negativas de Débito de INSS e FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), devidamente atualizados, que deverão ser anexadas à(s) nota(s) fiscal(is) e 

entregues ao Setor de Contabilidade para o devido pagamento. 

 

2.10 – Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, 

montagens, transportes, embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais 

despesas necessárias para o fornecimento do respectivo objeto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS/MATERIAIS 

 

3.1 - A solicitação de fornecimento dos produtos/materiais será efetuada mediante 

expedição, pela Secretaria da Câmara, da “Autorização de Fornecimento”, da qual 

constarão a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do 

contrato, do pregão, do processo, a identificação da Contratada, as especificações dos 

itens, quantidade, data, horário e endereço de entrega, preços unitários e totais; 

 

3.2 - A Autorização de Fornecimento será expedida por qualquer meio de comunicação 

que possibilite a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, 

inclusive fac-símile e correio eletrônico. 

 

3.3 - O prazo para a retirada da Autorização de Fornecimento, após a convocação, é de 

03 (três) dias úteis a contar da data de recebimento da notificação, sob pena de decair o 

seu direito, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades estabelecidas neste instrumento. 
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3.4 - O prazo de entrega dos produtos/materiais deverá ser de no máximo 45 (quarenta e 

cinco) dias corridos, após o recebimento da Autorização de Fornecimento, emitida pela 

Câmara Municipal de Ibiraçu. 

 

3.5. Os equipamentos/materiais deverão ser entregues em parcela única e na sua 

totalidade, de acordo com a solicitação da Câmara Municipal, acompanhado de 

documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na proposta de preço vencedora 

do certame, quanto a marca/fabricante, modelo, forma de acondicionamento, tamanho, 

composição, prazo de garantia, quantidade, qualidade, respeitando rigorosamente as 

especificações do Termo de Referência. 

 

3.6 – Os equipamentos/materiais deverão ser entregues na sede da Câmara Municipal de 

Ibiraçu, em horário comercial, ou seja, das 12h às 17h, no seguinte endereço: Av. Conde 

D’Eu, 486, Centro, Ibiraçu-ES, CEP.: 29.670-000. 

 

3.7 - Deverão ser informados todos os componentes relevantes dos equipamentos/materiais 

ofertados, incluindo as descrições, permitindo assim a identificação clara e objetiva dos 

mesmos 

 

3.8 - O recebimento provisório dos equipamentos/materiais não implica a aceitação 

definitiva dos mesmos. 

  

3.9 – Caso o item esteja em desacordo com as especificações exigidas no Termo de 

Referência será recursado e devolvido, mediante Termo de Recusa, ficando a Contratada 

obrigada a substituí-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 

notificação. 

 

3.10 – Somente após a verificação do enquadramento do produto com as especificações 

definidas neste Termo de Rerefrência, dar-se-á o recebimento definitivo por servidor 

responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório. 

 

3.11 – O recebimento definito não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à 

qualidade dos equipamentos/materiais entregues. 

 

3.12 - A Cãmara Municipal de Ibiraçu poderá solicitar testes para verificar a legitimidade dos 

equipamentos/materais. Se verificada sua inadequação ou falsidade, será feita notificação 

da empresa para que se proceda a substituição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sem 

prejuíjo da responsabilidade civil, criminal ou administrativa. 

   

3.13 - As entregas dos equipamentos/materiais deverão ser efetuadas de acordo com a 
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autorização de fornecimento emitida pela Câmara Municipal, sendo o local de entrega o 

indicado na Autorização de Fornecimento. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DOS PRODUTOS/MATERIAIS 

 

4.1 - Todos os equipamentos/materiais deverão ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, 

a contar do recebimento definitivo.  

 

4.2 - Durante o prazo de garantia, a Contratada obriga-se a manter os serviços de assistência 

técnica, contra qualquer defeito que venham a apresentar. 

 

4.3 – Caso os equipamentos/materiais sejam encaminhados para a assistência técnica, o 

fornecedor deverá disponibilizar outro equipamento/material de qualidade igual ou superior 

para a utilização do Contratante. 

 

4.4 - A garantia incluirá a substituição do produto e/ou de parte, que apresentarem 

problemas decorrentes de falhas ou deficiência de desempenho, exceto daqueles que 

comprovadamente sofreram desgastes por uso inadequado, tudo sem qualquer ônus para 

a Câmara Municipal. 

 

4.5 - A substituição dos equipamentos/materiais defeituosos deverá acontecer no prazo de 

até 03 (três) dias úteis após o chamado técnico, durante o prazo de garantia dos 

equipamentos/materiais e serviços e sem custos para a Câmara, conforme especificações 

técnicas. 

 

4.6 - Durante o período de garantia a Contratada deverá assumir os custos de 

devolução/frete. 

 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

5.1- O prazo de vigência do presente contrato será até 31/12/2018, contados a partir da 

publicação do seu extrato no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação. 

 

5.2 –  As obrigações relativas à garantia e a assitência técnica dos equipamentos/materiais 

serão mantidos mesmo após o término da vigência do Contrato, pelo prazo de estabelecido 

para esta (garantia).  
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CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS 

 

6.1 - As despesas com o pagamento devido à Contratada correrão por conta das seguintes 

dotações constantes do Orçamento da Contratante para o exercício de 2018: 

 

- 001001.0103100012.001 – Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da 

Câmara Municipal - 33903000000 – Material de Consumo; 

- 001001.0103100013.001 – Reforma, equipamento e ampliação das instalações da Câmara 

Municipal - 44905200000 – Equipamento e Material Permanente.   

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

 

7.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, 

conforme fixado na Lei n.º 8.666/1993. 

 

7.2 - A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente será 

reputada válida por acordo de ambas as partes contraentes, tomadas expressamente por 

termo aditivo, que ao presente aderirá. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

8.1 – Compete à Contratada: 

 

a) Cumprir o prazo de entrega do (s) objeto (s) adquirido (s), não podendo este prazo 

exceder a 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento da Autorização 

de Fornecimento e Nota de Empenho; 

 

b) Emitir Nota Fiscal informando, obrigatoriamente, o objeto da licitação, as marcas e 

modelos dos equipamentos/materiais, os valores unitários e totais e o número do processo 

que deu origem à aquisição; 

 

c)  O montante referente aos tributos e frete deverá estar incluso no preço do objeto 

adquirido; 

 

d) Responder pelos danos causados diretamente à Câmara ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais; 

 

e)  Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas na Câmara; 
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f)  Responsabilizar-se pelo transporte, frete, acondicionamento e entrega, inclusive o 

descarregamento dos equipamentos/materiais; 

 

g) A Contratada deverá comunicar à CONTRATANTE quaisquer anormalidades que 

ocorrerem durante o tempo determinado para a entrega dos equipamentos/materiais e 

que, porventura, possam prejudicar, atrasar ou impedir o recebimento do material pelo 

Almoxarifado, em até 05 (cinco) dias corridos antes do vencimento do prazo da entrega. 

 

8.2 - Compete à Contratante: 

 

a) efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste 

instrumento; 

 

a) Definir o local e prazo para a entrega dos produtos/materiais; 

 

b) Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 

contratação; 

 

c) Solicitar, através da Autorização de Fornecimento, o fornecimento do 

produto/material objeto do certame; 

 

d) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da 

Câmara para a entrega dos produtos/materiais; 

 

e) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da licitante vencedora; 

 

f) Recusar produtos/materiais que não atenderem às especificações;  

 

g) Devolver os produtos/materiais que não se apresentam em condições de uso; 

 

h) Solicitar a troca de produtos/materiais devolvidos mediante comunicação do 

Almoxarifado;  

 

i) Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento dos 

produtos/materiais e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso; 

 

j) Conferir o documento fiscal. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância 

impeditiva, suspender o recebimento definitivo. 
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CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES/SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1 - A empresa Contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no 

edital de Pregão Presencial n.º 004/2018, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º 

da Lei n.º 10.520/2002 e nos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993, conforme disposto abaixo: 

 

a) multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente 

sobre o valor da proposta apresentada, nos casos de: descumprimento do prazo 

estipulado no edital para a retirada da Autorização de Fornecimento; atraso quanto 

ao prazo de entrega dos produtos/materiais ou pela recusa em fornecer os 

produtos/materiais objeto desta licitação, calculada pela fórmula M = 0,01 x C x D. 

Tendo como correspondente: M = valor da multa, C = valor da obrigação e D = 

número de dias em atraso; 

 

b) impedimento do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Ibiraçu por 

um período de até 5 (cinco) anos, no caso de apresentação de declaração ou 

documento falso; 

 

9.2 - A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de 

impedimento de licitar ou contratar; 

 

9.3 - Caso a empresa Contratada se recuse a fornecer o objeto desta licitação, a atender 

ao disposto no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO 01 aplicar-se-á o previsto no art. 4º, inciso XVI, 

da Lei n.º 10.520/2002, devendo as licitantes remanescentes ser convocadas na ordem de 

classificação de suas propostas na etapa de lances. 

 

9.4 - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Câmara Municipal de Ibiraçu 

após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. 

 

9.5 - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 

recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a 

espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das 

razões de defesa. 

 

9.6 - O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 

110 da Lei n.º 8.666/1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 

10.1 - A rescisão do presente contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas 

nos arts. 78 e 79 da Lei n.º 8.666/1993, no que couberem, com aplicação do art. 80 da 

mesma Lei, se for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – DOS RECURSOS 

 

11.1 - Os recursos de representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos 

nos termos do art. 109, da Lei n.º 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACONPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 - O recebimento dos equipamentos/materiais será de competência da servidora 

Geruza Piol, responsável pelo setor de Almoxarifado da Câmara Municipal de Ibiraçu; 

 

12.2 - Os responsáveis pela fiscalização da entrega e conformidade dos produtos/materiais 

de que trata o presente Contrato, e pelo acompanhamento da execução integral do 

Contrato, serão os servidores Geruza Piol, responsável pelo Almoxarifado/Patrimônio e Allan 

Auer Fraga, Diretor Geral da Câmara; 

 

12.3 - Aos servidores investidos na função de fiscal, especialmente designados pela 

Adminitração, compete: 

 

a) Exercer de modo sistemático a fiscalização e o acompanhamento da entrega dos 

equipamentos/materiais, objetivando veriifcar o cumprimento das disposições 

contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos; 

 

b) Solicitar à Contratada a substituição do objeto que apresente defeito insanável 

durante seu uso, durante o período de garantia, cujo prazo será de 15 (quinze) dias; 

 

c) Anotar em registro proprio, comunicando ao preposto da Contratada as 

irregularidades constatadas, informando  prazo para sua regularização, propondo à 

Administração, quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas na 

legislação pertinente. 

 

12.3 -  As providências que ultrapassarem a competência dos servidores fiscais do Contrato, 

deverão ser encaminhadas e apresentadas à Presidência da Câmara, em tempo hábil, 

para a adoção das medidas pertinentes. 
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12.4 - Exigências da fiscalização, respaldada na legislação aplicavel, no Termo de 

Referência e Edital, deverão ser imediatamente atendidas pela Contratada. 

 

12.5 - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 

neste Termo de Referência e na legislação vigente. 

 

12.6 - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Câmara Municipal de Ibiraçu e 

não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada por qualquer inconsistência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou contestações oriundas direta ou indiretamente deste instrumento, 

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma e para o mesmo efeito diante das testemunhas a todo presentes. 

 

Ibiraçu-ES, .... de ............. de 2018. 

 

 

_________________________________                                      ___________________________________ 

  CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU                                        …………………………………………… 

     CNPJ N.º 27.450.683/0001-35                                                  CNPJ N.º ……………………… 

      MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA                                                      ………………………….. 

        CPF N.º 009.869.667-03       CPF N.º ……………… 

               CONTRATANTE                                                                             CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

01 - ______________________________________  

02 - ______________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 

 

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº ……/2018 

 

ANEXO I DO CONTRATO 

 

Este documento é parte integrante do Contrato de Fornecimento n.º ……./2018, celebrado 

entre a Câmara Municipal de Ibiraçu e a 

Empresa_________________________________________, cujos preços estão a seguir 

identificados, em face da realização do Pregão Presencial n.º  004/2018. 

 

 

FORNECEDOR VENCEDOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO/MATERIAL 

 

MARCA 

E 

MODELO 

 

UNIDADE 

 

QUANT. 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

........ ...................................... ............ ............... .............. ............... ............... 

........ ....................................... ............. ............... ............... ............... ............... 

........ ...................................... ............. ............... .............. ............... ............... 

........ ....................................... ............. ............... ............... ............... ............... 

........ ....................................... ............. ............... ............... ............... ............... 

........ ....................................... ............. ............... ............... ............... ............... 

 
 

 


