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EDITAL DE LICITA¢ëO 

 

 

LICITA¢ëO COM ITEM EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E ITENS DE AMPLA 

CONCORRąNCIA, COM DIREITO DE PREFERąNCIA PARA MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. 

 

 

OBJETO: Contrata«o de licena de direito de uso de softwares, pelo per²odo de 12 (doze) 

meses, incluindo suporte t®cnico, garantia e atualiza«o das vers»es, conforme 

especifica»es constantes no Termo de Refer°ncia, que integra este Edital como Anexo I. 

 

 

CONSULTA AO EDITAL E DIVULGA¢ëO DE INFORMA¢ëO: Na internet, pelo site 

www.parademinas.mg.leg.br, ou na sala de licita»es, nÜ 415, situada na sede da C©mara 

Municipal de Par§ de Minas, na Avenida Presidente Vargas, nÜ 1.935, Bairro Senador 

Valadares, Par§ de Minas/MG. 

 

 

ESCLARECIMENTOS: E-mail: licitacao@camarapm.mg.gov.br; Telefone (37) 3237-6079; 

ou na sala de licita»es (nÜ 415). 

 

 

 

O EDITAL CONSTANTE NOS AUTOS PREVALECERĆ SOBRE O DISPONIBILIZADO 

NA INTERNET, CASO HAJA DIVERGąNCIA SOBRE ELES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parademinas.mg.leg.br/
mailto:LICITACAO@CAMARAPM.MG.GOV.BR
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PREGëO PRESENCIAL NÜ 13/2019 

 

 

CREDENCIAMENTO: ser§ realizado no dia 10/10/2019, de 8:30h ¨s 9:00h, na Sala de 

Licita»es, nÜ 415, localizada na sede da C©mara. 

 

Observa«o: O hor§rio de chegada de representantes das licitantes para 

credenciamento ® at® 09h. Representantes que chegarem ap·s o hor§rio de 09h n«o 

ser«o credenciados. Para evitar atraso no in²cio da Sess«o P¼blica o Pregoeiro 

solicita que os representantes se esforcem para chegar o mais pr·ximo das 8:30h 

poss²vel. Excepcionalmente, caso algum licitante comparea ap·s ¨s 09h para 

credenciamento e o Pregoeiro ainda esteja credenciando os demais, fica a crit®rio 

deste a decis«o de credenciar ou n«o o(s) respectivo(s) licitante(s). 

 

DATA DA SESSëO PĐBLICA / ABERTURA DOS ENVELOPES: 10/10/2019 

 

HORĆRIO: 09:10h 

 

LOCAL: Sala de Licita»es, nÜ 415, na sede da C©mara Municipal, situada na Avenida 

Presidente Vargas, nÜ 1.935, Bairro Senador Valadares, no Munic²pio de Par§ de 

Minas/MG.  

 

Pregoeiro: Evandro Rafael Silva  

 

Equipe de apoio: Euler Aparecido de Souza Garcia 

      Carm®lia C©ndida da Silva Delfino 

      Fernanda Teixeira Almeida 

      

Pregoeiro e equipe de apoio designados pela Portaria nÜ 64 de 01 de agosto de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta licita«o ser§ regida pela Lei federal nÜ 10.520, de 17 de julho de 2002; pela Lei 

Complementar nÜ 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Municipal nÜ 10.721, de 26 de 

maro de 2019, Lei Municipal nÜ 5.142, de 07 de fevereiro de 2011, com aplica«o 

subsidi§ria da Lei Federal nÜ 8.666, de 21 de junho de 1993 e altera»es posteriores a estas 

normas, al®m das demais disposi»es legais aplic§veis e do disposto neste edital. 
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PREĄMBULO 

 

A C©mara Municipal de Par§ de Minas, inscrita no CNPJ sob o nÜ 20.931.994/0001-77, com 

sede na Avenida Presidente Vargas, nÜ 1935, Bairro Senador Valadares, nesta cidade de 

Par§ de Minas/MG, por interm®dio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, integrada pelos 

servidores designados, torna p¼blico, para conhecimento dos interessados, a abertura do 

Processo Licitat·rio nÜ 21/2019, na modalidade Preg«o Presencial nÜ 13/2019, com as 

seguintes caracter²sticas: 

 

I ï OBJETO 

 

A presente licita«o tem por objeto a contrata«o de licena de direito de uso de softwares, 

pelo per²odo de 12 (doze) meses, incluindo suporte t®cnico, garantia e atualiza«o das 

vers»es, conforme especifica»es constantes no Termo de Refer°ncia, que integra este 

Edital como Anexo I. 

 

 II- DAS CONDI¢ìES DE PARTICIPA¢ëO 

 

2.1. A presente licita«o prev° item EXCLUSIVO para Microempresa ï ME, Empresa de 

Pequeno Porte ï EPP e Microempreendedor Individual ï MEI, e itens de ampla 

concorr°ncia, COM DIREITO DE PREFERąNCIA para Microempresa, Empresa De 

Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, aptos para ¨ presta«o dos servios 

objeto desta licita«o, que atendam aos requisitos deste ato convocat·rio e aos da 

legisla«o espec²fica. 

 

2.2. N«o poder§ participar da presente licita«o quem: 

 

a) tiver sido declarada inid¹nea por qualquer ·rg«o p¼blico ou estiver suspensa do 

direito de participar de licita«o; 

 

b) que tenha tido sua fal°ncia declarada, que se encontre sob concurso de credores 

ou em dissolu«o ou em liquida«o ou insolv°ncia civil; 

 

c) estiver em cons·rcio. 

 

2.2.1. A empresa que estiver em regime de recupera«o judicial poder§ participar do 

certame desde que comprove que a sua real situa«o de capacidade econ¹mico-

financeira ® compat²vel com o objeto do presente certame. 

 

2.2.2. N«o poder§ participar da licita«o a pessoa f²sica ou jur²dica que tiver seu nome 

inclu²do no Cadastro Nacional de Empresas Inid¹neas e Suspensas (CEIS) e no 

Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP) do Portal de Transpar°ncia da 

Controladoria Geral da Uni«o (CGU), de forma a atender s̈ determina»es da Lei 

12.846/2013 (Lei Anticorrup«o). 
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2.3. N«o poder§ participar direta e indiretamente da licita«o, servidor dirigente da C©mara 

Municipal de Par§ de Minas, bem como as empresas cujos s·cios, administradores, 

empregados, controladores sejam servidores desta. 

 

2.4. As licitantes dever«o apresentar, na data e no hor§rio previsto no edital, 02 (dois) 

envelopes, sendo um com a Proposta Comercial e outro com os documentos para 

habilita«o. Estes envelopes dever«o ser opacos, estarem fechados e indevass§veis, e 

dever«o conter a Raz«o Social, CNPJ e endereo do licitante. 

 

2.4.1. Cada um dos envelopes dever§ estar identificado com o n¼mero deste Preg«o e 

a indica«o do conte¼do: 

 

AO PREGOEIRO DA CĄMARA MUNICIPAL DE PARĆ DE MINAS 

PROCESSO LICITATčRIO NÜ 21/2019 

PREGëO PRESENCIAL NÜ 13/2019 

ñPROPOSTA COMERCIALò 

RAZëO SOCIAL, CNPJ E ENDERE¢O DO LICITANTE 

 

AO PREGOEIRO DA CĄMARA MUNICIPAL DE PARĆ DE MINAS 

PROCESSO LICITATčRIO NÜ 21/2019 

PREGëO PRESENCIAL NÜ 13/2019 

ñDOCUMENTOS DE HABILITA¢ëOò 

RAZëO SOCIAL, CNPJ E ENDERE¢O DO LICITANTE 

 

2.5. A declara«o de pleno atendimento aos requisitos de habilita«o de acordo com 

modelo do Anexo IV ao Edital dever§ ser apresentada fora dos envelopes nÜ 01 e 02. 

 

2.6. O descumprimento de quaisquer das exig°ncias previstas nos subitens 2.1 a 2.3 e 2.5 

implicar§ a declara«o da licitante como NëO PARTICIPANTE da licita«o. 

 

III- CREDENCIAMENTO 

 

3.1. No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante legal 

dever§ proceder ao respectivo credenciamento junto ao Pregoeiro. 

 

3.2. As empresas licitantes poder«o ser representadas na sess«o por seus s·cios, 

propriet§rios ou dirigentes, desde que apresente o original ou c·pia autenticada do Estatuto 

ou Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, 

acompanhado de documento de identidade. 

 

3.3. A pessoa f²sica dever§ apresentar no ato do credenciamento o original ou c·pia 

autenticada do documento de identidade. 

 

3.4. A representa«o tamb®m poder§ ser feita por procurador munido de instrumento 

p¼blico ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo III, 

comprovando a outorga de poderes necess§rios para a formula«o de propostas e a pr§tica 
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de todos os demais atos inerentes ao Preg«o, juntamente com c·pia autenticada do 

documento de identidade do credenciado ou procurador e documento que comprove a 

representa«o legal do outorgante. 

 

3.4.1. A Carta de Credenciamento (modelo do Anexo III) dever§ ser apresentada fora 

dos envelopes nÜ 01 e 02. 

 

3.5. Ser§ admitido apenas 01 (um) representante na sess«o para cada licitante 

credenciada. 

 

3.6. Ser«o admitidas fotoc·pias sem autentica«o cartorial, desde que os respectivos 

originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou ¨ Equipe de Apoio para autentica«o. 

 

3.7. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica a presun«o de 

sua capacidade legal para a realiza«o de transa»es inerentes ao Preg«o Presencial e a 

responsabilidade pelos atos praticados, e este dever§ ser distinto e ¼nico a cada licitante. 

 

3.8. O licitante que cumprir os requisitos legais para a qualifica«o como Microempresa 

(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), nos termos 

do artigo 3Ü da Lei Complementar nÜ 123/2006, e que n«o estiver sujeito a quaisquer 

impedimentos previstos no Ä4Ü deste artigo, dever§ comprovar sua condi«o, por meio de 

declara«o, conforme modelo do Anexo VI, no momento do credenciamento, sob pena da 

preclus«o. 

 

3.9. Ficam as empresas licitantes optantes pelo regime tribut§rio SIMPLES cientes da 

obrigatoriedade de informar que s«o optantes desse regime, apresentando declara«o 

conforme modelo do Anexo VII; 

 

3.10. As declara»es constantes dos modelos dos Anexos VI e VII dever«o ser 

apresentadas fora dos envelopes n¼meros 01 e 02. 

 

3.11. A licitante que apresentar declara«o falsa responder§ por seus atos, civil, penal e 

administrativamente. 

 

3.12. A aus°ncia de credenciamento n«o excluir§ o licitante do certame, mas importar§ a 

preclus«o do direito de formular lances na sess«o, na ren¼ncia do direito de interposi«o 

do recurso e da pr§tica de todos os atos inerentes ao certame. 

 

IV ï PROPOSTA COMERCIAL ï ENVELOPE NÜ 01 

 

4.1.  A proposta comercial dever§ ser apresentada sem emendas, borr»es, rasuras, 

ressalvas ou omiss»es, salvo se, inequivocamente, tais falhas n«o acarretarem les»es ao 

direito dos demais licitantes, preju²zo ¨ administra«o ou n«o impedirem a exata 

compreens«o de seu conte¼do, e: 
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a) ser apresentada com indica«o da denomina«o social, nome completo, n¼mero do 

CNPJ da licitante, endereo, n¼meros de telefones e e-mails; 

 

b) estar assinada por representante legal da empresa nos termos do ato de sua 

constitui«o social em caso de pessoa jur²dica, ou por quem tenha procura«o 

devidamente comprovada (ou seja, tem que comprovar a procura«o, podendo isso 

ser feito com o documento do Credenciamento. Caso seja outra pessoa a assinar, 

implica que dever§ comprovar a veracidade da procura«o); 

 

c) cotar preos em moeda corrente nacional; 

 

d) cumprir todas as instru»es previstas neste edital; 

 

4.2. Na proposta comercial dever§ constar a clara descri«o do objeto ofertado, observando 

preferencialmente o modelo dispon²vel no Anexo VIII para preenchimento da proposta. 

 

4.2.1.  Caso n«o seja adotado o modelo referido acima, a proposta dever§ conter os 

elementos m²nimos para identifica«o do objeto, conforme o exigido no Anexo I ï Termo 

de Refer°ncia.  

 

4.3. Os preos propostos ser«o de exclusiva responsabilidade do licitante, n«o lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer altera«o dos valores, sob alega«o de erro, 

omiss«o ou qualquer outro pretexto. 

 

4.4. O prazo de validade da proposta ser§ de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 

sess«o p¼blica. 

 

4.5. Ser§ desclassificada a Proposta Comercial que: 

 

4.5.1. N«o atender s̈ exig°ncias estabelecidas no Edital ou em dilig°ncia; 

 

4.5.2. Apresentar preos simb·licos, irris·rios ou de valor zero, incompat²veis com os 

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

materiais de instala«o de propriedade do licitante para qual ele renuncie ¨ parcela ou a 

totalidade da remunera«o, ou preos superestimados ou manifestamente inexequ²veis, 

assim considerados nos termos do disposto nos art. 44, Ä3Ü, e art. 48, II, ÄÄ 1Ü e 2Ü, da 

Lei Federal 8.666/93. 

 

4.6. Se o Pregoeiro entender que o preo ® inexequ²vel, fixar§ prazo para que o licitante 

demonstre a exequibilidade de seu preo por meio de planilha de custos ou de outros 

documentos. 

 

4.7. N«o ser«o admitidas, posteriormente, alega»es de enganos, erros ou distra»es na 

apresenta«o das propostas comerciais como justificativas de quaisquer acr®scimos ou 

solicita»es de reembolsos e indeniza»es de qualquer natureza. 
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4.8. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados, ser«o considerados como inclusos nos preos, n«o sendo aceitos 

pleitos de acr®scimos a qualquer t²tulo. 

 

4.9. O preo ofertado dever§ ser apresentado com precis«o de at® 02 (duas) casas 

decimais. 

 

4.9.1. Na hip·tese de apresenta«o de preos com mais de 02 (duas) casas decimais, 

a Equipe de Preg«o desprezar§ todos os valores a partir da 3Û (terceira) casa decimal, 

inclusive, refazendo o c§lculo para efeito de julgamento. 

 

4.10. Para os licitantes que fizerem lances, ser§ considerado o ¼ltimo valor ofertado. 

 

4.11. Em circunst©ncias excepcionais, antes do t®rmino do per²odo original de validade das 

propostas/lances, o Pregoeiro poder§ solicitar que os licitantes estendam o per²odo de 

validade das propostas para um per²odo espec²fico adicional. Essa solicita«o, bem como 

as respostas dos proponentes, ser§ feita por escrito. O proponente poder§ recusar a 

solicita«o, resultando na desist°ncia da participa«o do processo licitat·rio, sem que a ele 

sejam imputadas penalidades por tal ato. 

 

V ï DOCUMENTOS DE HABILITA¢ëO ï ENVELOPE NÜ 02 

 

5.1. Documentos para habilita«o jur²dica: 

 

5.1.1. Prova de constitui«o social, podendo ser: 

 

a) em caso de empresa individual, o respectivo registro comercial; 

 

b) em caso de sociedade comercial, o respectivo Contrato Social, ou documento 

equivalente, registrado na Junta Comercial; 

 

c) em caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado no cart·rio 

competente, acompanhado de prova da diretoria em exerc²cio. 

 

5.1.1.1 Ficam dispensados de inclus«o no envelope de habilita«o os documentos 

descritos acima, em caso de apresenta«o anterior na fase de credenciamento. 

 

5.1.2. O documento para habilita«o jur²dica dever§ explicitar o objeto social da empresa 

licitante, o qual dever§ ser compat²vel com o objeto desta licita«o, o endereo de sua 

sede e os atuais respons§veis por sua administra«o que tenham poderes para assinar 

documentos em nome da empresa. 

 

5.1.3. A empresa licitante dever§ juntar ao documento referido no subitem 5.1 as ¼ltimas 

altera»es ocorridas quanto aos dados referidos no subitem 5.1.2, aceitando-se a 

apresenta«o apenas da ¼ltima altera«o quando esta expressamente consolidar as 
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demais altera»es no contrato social, de forma a revelar a situa«o vigente da empresa, 

registrada da mesma forma que exigido para o documento alterado. 

 

5.2. Documentos para comprova«o da regularidade fiscal e trabalhista: 

 

a) inscri«o no Cadastro Nacional de Pessoa Jur²dica (CNPJ); 

 

b) prova de inscri«o no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domic²lio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compat²vel com o objeto contratual; 

 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjuntamente com a prova de 

regularidade relativa ¨ Seguridade Social, mediante apresenta«o de Certid«o 

Conjunta de D®bitos Relativos a Tributos Federais e ¨ D²vida Ativa da Uni«o, 

fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional; 

 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domic²lio da sede da Licitante 

mediante apresenta«o de certid«o emitida pela Secretaria competente do Estado; 

 

e) prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domic²lio da sede da 

Licitante mediante apresenta«o de certid«o emitida pela secretaria competente do 

Munic²pio; 

 

f) regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS) emitida 

pela Caixa Econ¹mica Federal; 

 

g) prova de inexist°ncia de d®bitos inadimplidos perante a Justia do Trabalho. 

 

5.3. Documento para comprova«o da qualifica«o econ¹mico-financeira: 

 

a) Certid«o Negativa de Fal°ncia e Recupera«o Judicial expedida pelo Cart·rio do 

Distribuidor da Justia da sede da licitante, com data n«o superior a 03 (tr°s) meses 

da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo n«o constar no 

documento. 

 

5.4. Outras declara»es: 

 

a) declara«o de que a empresa licitante cumpre plenamente o inciso XXXIII do art. 

7Ü da CF, na forma do art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, conforme modelo do 

ANEXO II; 

 

b) declara«o da pr·pria empresa de que n«o existe em seu quadro de empregados 

servidores p¼blicos da contratante exercendo fun»es de ger°ncia, administra«o 

ou tomada de decis«o, na forma do art. 9Ü, inciso III, da Lei 8.666/93, conforme 

modelo do ANEXO V; 
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5.5. Os documentos para habilita«o dever«o ser apresentados sob uma das seguintes 

formas: 

 

a) original; 

 

b) c·pia autenticada em cart·rio; 

 

c) c·pia simples, desde que seja apresentado o original para autentica«o pelo 

Pregoeiro e/ou equipe de apoio na reuni«o de abertura dos envelopes 

correspondentes; 

 

d) publica«o em ·rg«o de imprensa oficial, respeitadas as regras das al²neas 

anteriores; 

 

e) emiss«o pela Internet, cuja admissibilidade estar§ condicionada ¨ confer°ncia no 

s²tio eletr¹nico do ·rg«o emissor. 

 

5.6. Todos os documentos dever«o estar dentro do prazo de validade na data em que for 

protocolizado o envelope que os contiver. 

 

5.6.1. Para os documentos que n«o apresentarem prazo de validade, considerar-se-§ o 

prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua emiss«o, exceto para o subitem 

5.1.1, al²neas ñaò ñbò ñcò, e para o item 5.2, al²nea ñaò. 

 

5.6.2. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretar«o a inabilita«o 

do proponente. 

 

5.6.3. As MEôs, EPPôs e MEIôs dever«o apresentar toda a documenta«o exigida para a 

habilita«o, inclusive os documentos comprobat·rios da regularidade fiscal, mesmo que 

estes apresentem alguma restri«o. 

 

5.6.3.1. Havendo restri«o na comprova«o da regularidade fiscal das MEôs, EPPôs e 

MEIôs, ser§ assegurado o prazo de 05 (cinco) dias ¼teis, cujo termo inicial ocorrer§ 

na sess«o p¼blica, prorrog§veis por igual per²odo, a crit®rio da Administra«o, para 

regulariza«o. 

 

5.7. A falta de qualquer dos documentos ou o descumprimento de exig°ncia prevista nos 

subitens anteriores implicar§ a DESCLASSIFICA¢ëO da licitante. 

 

5.8. Sob pena de inabilita«o, todos os documentos apresentados para habilita«o dever«o 

observar o seguinte: 

 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos dever«o estar em nome da matriz; 

 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos dever«o estar em nome da filial; 



 

10 
 

 

c) se a licitante for a matriz e a prestadora dos servios/fornecedora for a filial, todos 

os documentos dever«o ser apresentados em nome da matriz e da filial. 

 

5.9. Os documentos dever«o ser apresentados, de prefer°ncia, ordenadamente, 

numerados sequencialmente por item de habilita«o, de modo a facilitar a an§lise. 

 

5.10. O licitante que apresentar documenta«o falsa, ensejar o retardamento da execu«o 

do objeto do certame, n«o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu«o do contrato, 

comportar-se de modo inid¹neo ou cometer fraude fiscal ficar§ impedido de licitar e de 

contratar com a C©mara Municipal de Par§ de Minas pelo prazo de at® 05 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni«o ou at® que seja promovida a 

reabilita«o perante a pr·pria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

VI- CRIT£RIOS DE JULGAMENTO 

 

6.1. O crit®rio de julgamento ser§ o de MENOR PRE¢O POR ITEM, classificando-os por 

ordem crescente de valor. Ser«o observados os prazos m§ximos para a presta«o dos 

servios, as especifica»es t®cnicas e os par©metros de desempenho e de qualidade e as 

demais condi»es definidas no edital. 

 

VII ï PROCEDIMENTO DA SESSëO 

 

7.1. No dia, hora e local estabelecidos neste edital, ser§ realizada sess«o p¼blica para o 

recebimento dos envelopes, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e 

comprovar a exist°ncia dos poderes necess§rios para a formula«o de proposta e para a 

pr§tica de todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

7.2. Ap·s o credenciamento dos participantes, o pregoeiro declarar§ aberta a sess«o e 

receber§ dos licitantes a Declara«o de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilita«o, conforme modelo do ANEXO IV, e os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL 

e HABILITA¢ëO. 

 

7.3. Declarada aberta a sess«o p¼blica, n«o ser«o credenciados novos licitantes. 

 

7.4. A apresenta«o da proposta vincular§ o seu autor a todas as condi»es e obriga»es 

inerentes ao certame. 

 

7.5. Em seguida, dar-se-§ in²cio ¨ abertura dos envelopes de proposta comercial para 

classifica«o quanto ao preo. 

 

7.6. Havendo diverg°ncia entre os valores, prevalecer§ o valor unit§rio por extenso. As 

corre»es efetuadas ser«o consideradas para apura«o do valor da proposta. 

 

7.7. A an§lise das propostas pelo Pregoeiro visar§ ao atendimento das condi»es 

estabelecidas neste Edital e em seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
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a) cujo objeto n«o atenda ¨s especifica»es, prazos e condi»es fixados neste Edital; 

 

b) impuserem condi»es ou contiverem ressalvas em rela«o ¨s condi»es 

estabelecidas neste edital; 

 

c) contiverem cota«o de objeto diverso daquele constante neste Edital; 

 

d) apresentarem preo ou vantagem com base exclusivamente em proposta ofertada 

pelos demais licitantes. 

 

7.7.1. Sempre que poss²vel, em observ©ncia aos princ²pios da ampla competitividade e 

sele«o da proposta mais vantajosa, os v²cios que forem san§veis n«o ensejar«o 

desclassifica«o das propostas, cabendo ao pregoeiro san§-las junto aos licitantes. 

 

7.8. Na hip·tese de desclassifica«o de todas as propostas, ser§ aplicada a faculdade do 

artigo 48, Ä3Ü, da Lei 8.666/93. 

 

7.9. Da classifica«o das Propostas: 

 

a) Ap·s abertas as propostas, o Pregoeiro examinar§ a aceitabilidade de cada uma 

delas, conforme crit®rio de julgamento indicado no edital, bem como as propostas 

com preos at® 10% (dez por cento) superiores aos da oferta de valor mais baixo. 

 

b) N«o havendo pelo menos 03 (tr°s) propostas nas condi»es definidas no item 

anterior, o pregoeiro classificar§ as tr°s melhores propostas subsequentes, at® o 

m§ximo de tr°s, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 

sejam os preos oferecidos nas propostas escritas. 

 

7.10. O pregoeiro convidar§ os licitantes classificados, individualmente e de forma 

sequencial, para a apresenta«o de lances verbais, comeando pelo autor da proposta 

classificada com o maior preo e continuando com os demais, em ordem decrescente de 

valor. 

 

7.10.1. Os lances dever«o ser formulados de forma sucessiva, com valor inferior ¨ 

proposta de menor preo para o primeiro lance, e inferior ao lance anterior para os 

demais lances. 

 

7.10.2. Na ocorr°ncia de empate dentre as classificadas para participarem dos lances 

verbais, a ordem para esses lances ser§ definida pelo procedimento de credenciamento 

ou conforme o sistema de gerenciamento do Preg«o, sem qualquer interfer°ncia do 

Pregoeiro ou da Equipe de Apoio. 

 

7.11. O tempo para formula«o de lances verbais e para saneamento da documenta«o de 

habilita«o, caso se aplique, ser§ acordado entre os representantes e a Equipe de Preg«o, 

por ocasi«o do in²cio da fase de lances. 
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7.12. Dos lances ofertados n«o caber§ retrata«o. 

 

7.13. A desist°ncia em apresentar lance verbal implicar§ a exclus«o do licitante da 

continuidade da etapa de lances e a manuten«o do ¼ltimo preo apresentado, para efeito 

de posterior ordena«o das propostas. 

 

7.14. Se n«o forem ofertados lances verbais, ser§ verificada a conformidade entre a melhor 

proposta escrita, ainda que seja a ¼nica formulada, e o valor praticado no mercado, 

podendo o pregoeiro negociar diretamente com o proponente. 

 

7.15. Havendo empate na proposta escrita e n«o sendo ofertados lances, a classifica«o 

ser§ efetuada por sorteio. 

 

7.16. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preo seja compat²vel com os praticados pelo mercado, esta poder§ ser aceita, 

devendo o pregoeiro negociar para que seja obtido preo melhor. 

 

7.17. O encerramento da etapa de lances dar-se-§ quando, convocadas pelo pregoeiro, 

todos os licitantes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances. 

 

7.17.1. Poder«o ser ofertados lances intermedi§rios na hip·tese de o ofertante declarar 

impossibilidade de cobrir o menor preo, os quais ficar«o registrados e servir«o, 

inclusive, para definir a ordena«o das propostas, ap·s conclu²da a etapa de lances. 

 

7.18. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro 

examinar§ a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

 

7.19. N«o poder§ haver desist°ncia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente ¨s penalidades legais cab²veis. 

 

7.20. O Pregoeiro poder§ negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas ¨ 

redu«o do preo. 

 

7.21. Ap·s a negocia«o, se houver, o Pregoeiro examinar§ a aceitabilidade do menor 

preo, decidindo motivadamente a respeito. 

 

7.22. Sendo aceit§vel a oferta de menor preo, ser§ aberto o envelope contendo a 

documenta«o de habilita«o da licitante que a tiver formulado, para confirma«o das suas 

condi»es habilitat·rias. 

 

7.23. Eventuais falhas, omiss»es ou outras irregularidades nos documentos efetivamente 

entregues para habilita«o poder«o ser saneadas na sess«o p¼blica de processamento do 

Preg«o, at® a decis«o sobre a habilita«o, sendo vedada a apresenta«o de documentos 

novos. 
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7.24. A verifica«o dos documentos ser§ certificada pelo Pregoeiro e equipe de apoio, com 

confer°ncia realizada por meio eletr¹nico, e aposi«o de carimbo na respectiva 

documenta«o. 

 

7.25. Esta C©mara n«o se responsabilizar§ pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletr¹nicos de informa»es no momento da verifica«o. Ocorrendo essa indisponibilidade 

e n«o sendo apresentados os documentos alcanados pela verifica«o, o licitante ser§ 

inabilitado. 

 

7.26. Constatado o atendimento das exig°ncias fixadas no edital, o licitante ser§ declarado 

vencedor. 

 

7.27. Se a oferta n«o for aceit§vel, ou se o licitante desatender ¨s exig°ncias habilitat·rias, 

o Pregoeiro examinar§ as ofertas subsequentes, na ordem de classifica«o, e assim 

sucessivamente, at® a apura«o de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo 

licitante habilitado declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

 

7.28. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sess«o antes de cumpridas 

todas as fases preestabelecidas, os envelopes contendo os documentos de habilita«o, 

devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelas licitantes, ficam sob a guarda do Pregoeiro, 

sendo exibidos ¨s licitantes na reabertura da sess«o previamente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos. 

 

7.29. Todos os documentos s«o colocados ¨ disposi«o dos presentes para livre exame e 

rubrica. 

 

7.30. Declarado o vencedor, qualquer licitante poder§ manifestar imediata e 

motivadamente a inten«o de recorrer, cuja s²ntese ser§ lavrada em ata, sendo concedido 

o prazo de 03 (tr°s) dias ¼teis para a apresenta«o das raz»es de recurso, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarraz»es em igual n¼mero de 

dias, que comear«o a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

 

7.31. A falta de manifesta«o imediata e motivada do licitante importar§ a decad°ncia do 

direito de recurso e a adjudica«o do objeto da licita«o pelo pregoeiro ao vencedor. 

 

7.32. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologar§ o procedimento e determinar§ a convoca«o dos benefici§rios 

para a assinatura do Contrato; 

 

7.33. O Contrato ser§ formalizado com observ©ncia das disposi»es edital²cias. 

 

7.34. A licitante que for convocada para assinar o contrato e deixar de faz°-lo dentro do 

prazo e condi»es estabelecidos, ser§ exclu²do do processo, sendo convocado outro 

licitante, sem preju²zo das san»es cab²veis. 
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7.35. Colhidas as assinaturas, a Divis«o de Compras e Gest«o de Contratos providenciar§ 

a publica«o do contrato, se for o caso, do ato que promover a exclus«o de que trata o 

subitem anterior. 

 

VIII ï DA EXCLUSIVIDADE E DA PREFERąNCIA PARA MICROEMPRESAS, 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

 

8.1. Os itens, objetos desta licita«o, est«o divididos, observando o seguinte: 

 

8.1.1. Ampla concorr°ncia ï itens 01, 02 e 03 destinados ¨ ampla concorr°ncia com a 

participa«o de quaisquer interessados que atendam aos requisitos deste edital, 

observado o direito de prefer°ncia ̈ s Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - 

EPP e Microempreendedor Individual ï MEI, nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar123/06. 

 

8.1.2. Cota Exclusiva ï item 04 destinado exclusivamente ̈ s empresas enquadradas 

como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor 

Individual ï MEI, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar123/06. 

 

8.2. Do direito de prefer°ncia das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 

Microempreendedores Individuais: 

 

8.2.1. Ap·s a fase de lances, se a proposta mais bem classificada n«o tiver sido ofertada 

por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, e 

houver proposta apresentada por essas empresas igual ou at® 5% (cinco por cento) 

superior ¨ melhor proposta, proceder-se-§ da seguinte forma: 

 

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual 

mais bem classificado poder§ apresentar uma ¼ltima oferta, situa«o em que, 

atendidas as exig°ncias habilitat·rias e tendo compatibilidade do preo em rela«o 

ao valor estimado, ser§ adjudicado em seu favor o objeto deste Preg«o; 

b) n«o sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

microempreendedor individual mais bem classificada, na forma do subitem anterior, 

o pregoeiro convocar§ as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem 

na situa«o descrita nesta condi«o, na ordem classificat·ria, para o exerc²cio do 

mesmo direito; 

c) no caso de equival°ncia dos valores apresentados pelas microempresas, 

empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem 

no intervalo estabelecido nesta condi«o, far-se-§ sorteio definindo e convocando 

automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do 

desempate. 

8.2.2. N«o ocorrendo a adjudica«o nos termos previstos na condi«o anterior, o objeto 

licitado ser§ adjudicado em favor da licitante detentora da proposta originalmente mais 
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bem classificada, se, ap·s a negocia«o, houver compatibilidade de preo com o valor 

estimado e a licitante for considerada habilitada. 

IX ï DILIGąNCIAS 

 

9.1. O Pregoeiro ou o Presidente da C©mara poder§, em qualquer fase da licita«o, 

promover qualquer dilig°ncia que se faa necess§ria para esclarecer ou complementar a 

instru«o do processo, na forma e nos limites prescritos em lei. 

 

9.2. O Pregoeiro ou o Presidente da C©mara poder§, tamb®m, solicitar a qualquer tempo, 

a elabora«o de pareceres t®cnicos destinados a fundamentar suas decis»es e, ainda, 

sanar, relevar omiss»es ou erros puramente formais observados no credenciamento, na 

proposta e na documenta«o, desde que n«o contrariem a legisla«o vigente e n«o 

comprometam a lisura da licita«o. 

 

9.3. Caso n«o seja poss²vel decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos 

documentos de habilita«o, o pregoeiro poder§ suspender a sess«o e marcar nova data 

para a sua continuidade, intimando todos os participantes a comparecerem. 

 

X ï RECURSOS E CONTRARRAZìES 

 

10.1. Ap·s a declara«o do vencedor, durante a Sess«o do Preg«o, qualquer licitante 

poder§ manifestar imediata e motivadamente a inten«o de recorrer, cuja s²ntese ser§ 

lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (tr°s) dias ¼teis para a apresenta«o das 

raz»es do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as 

contrarraz»es em igual n¼mero de dias, que comear«o a correr do t®rmino do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comiss«o de 

Licita«o. 

 

10.2. Eventuais recursos administrativos dever«o ser interpostos mediante peti«o 

fundamentada, constando a identifica«o do s·cio (acompanhada de ato constitutivo em 

vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procura«o). 

 

10.3. A falta de manifesta«o imediata e motivada do licitante importar§ a decad°ncia do 

direito de recurso. 

 

10.4. N«o ser«o acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representantes n«o habilitados legalmente ou n«o credenciados no processo para 

responder pelo licitante. 

 

10.5. Os recursos e contrarraz»es dever«o obedecer aos seguintes requisitos, sob pena 

de n«o serem conhecidos: 

 

10.5.1. ser dirigido ao Presidente da C©mara Municipal de Par§ de Minas, aos 

cuidados do Pregoeiro, no prazo de 03 (tr°s) dias ¼teis, conforme estabelecido no item 

9.1 deste t²tulo; 
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10.5.2. ser protocolizado na sala da Divis«o de Licita«o, nÜ 413, da C©mara Municipal 

de Par§ de Minas. 

 

10.6. Os recursos poder«o ser digitalizados e enviados no e-mail 

licitacao@camarapm.mg.gov.br, devendo, nesse caso, os originais serem enviados via 

postal ou entregues na sala da Divis«o de Licita«o para serem protocolizados e inclu²dos 

no processo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

 

10.7. A C©mara n«o se responsabilizar§ por memoriais de recursos e contrarraz»es 

endereados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do descrito nas 

cl§usulas acima e que, por isso, n«o sejam protocolizados no prazo legal. 

 

10.8. Qualquer recurso contra a decis«o do Pregoeiro n«o ter§ efeito suspensivo, e o seu 

acolhimento resultar§ na invalida«o apenas de atos insuscet²veis de aproveitamento. 

 

XI ï ADJUDICA¢ëO E HOMOLOGA¢ëO 

 

11.1. Inexistindo manifesta«o recursal, o Pregoeiro adjudicar§ o objeto ao licitante 

vencedor, competindo ao Presidente da C©mara Municipal de Par§ de Minas homologar o 

procedimento licitat·rio. 

 

11.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente, no interesse p¼blico, adjudicar§ o objeto do 

certame ao licitante vencedor e homologar§ o procedimento licitat·rio. 

 

11.3. Homologada a licita«o, a C©mara Municipal convocar§ o licitante vencedor para, no 

prazo m§ximo de 05 (cinco) dias ¼teis, assinar o contrato correspondente, conforme a 

minuta do ANEXO IX, sob pena de decair o direito ¨ contrata«o e de lhe ser aplicada, 

cumulativamente, multa compensat·ria de 30% (trinta por cento) do valor global da 

proposta respectiva. 

 

11.4. A homologa«o do objeto desta licita«o n«o implicar§ direito ¨ contrata«o. 

 

11.5. O resultado final do Preg«o ser§ divulgado no Di§rio Oficial do Munic²pio de Par§ de 

Minas, facultada sua divulga«o na Internet, no site: http://www.parademinas.mg.leg.br/. 

  

XII ï DA FORMA, PRAZO E LOCAL 

 

12.1. As licenas de uso ser«o executadas conforme discriminado abaixo: 

 

12.1.1. Permitir a instala«o no Windows 8.0 e Windows 10; 

 

12.1.2. Todas as licenas de uso em nome da C©mara Municipal de Par§ de Minas; 

 

12.1.3. Todas as chaves de ativa«o que se fizerem necess§rias ¨s instala»es; 

 

mailto:licitacao@camarapm.mg.gov.br
http://www.parademinas.mg.leg.br/
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12.1.4. As m²dias, se aplic§vel, contendo os respectivos c·digos execut§veis para a 

instala«o; 

 

12.1.5. Todos os drivers e/ou outros componentes de software necess§rios para as suas 

instala»es; 

 

12.1.6. Todos os manuais e documentos t®cnicos necess§rios para as suas instala»es 

e para o seu uso e opera«o, podendo ser impressos ou online. 

 

12.1.7. Tanto os softwares quanto aos respectivos manuais devem ser fornecidos no 

idioma portugu°s brasileiro, caso n«o possua, os mesmos devem ser fornecidos no 

idioma ingl°s; 

 

12.1.8. A vers«o do software deve ser a ¼ltima dispon²vel no mercado na data de entrega 

do software; 

 

12.1.9. Caso as condi»es de licenciamento dos produtos sejam alteradas pelo 

fabricante, as funcionalidades descritas e os quantitativos definidos neste Termo n«o 

dever«o ser prejudicados; 

 

12.2. A Contratada dever§ executar o servio utilizando-se dos materiais, equipamentos, 

ferramentas e utens²lios necess§rios ¨ perfeita execu«o contratual, conforme disposto no 

Termo de Refer°ncia. 

 

12.3. O prazo de libera«o da licena de uso dos softwares ® de at® 10 (dez) dias ¼teis, 

contados a partir do recebimento da Autoriza«o de Fornecimento. 

 

12.4. O objeto dever§ ser entregue ao Setor de Inform§tica, localizado na sede da C©mara 

Municipal de Par§ de Minas, situada na Avenida Presidente Vargas, nÜ 1.935, Bairro 

Senador Valadares, em Par§ de Minas-MG, nos hor§rios agendados na Autoriza«o de 

Fornecimento.  

 

12.4.1. A entrega poder§ ser feita por meio digital, com o encaminhamento das 

instru»es de download e ativa«o por mensagem eletr¹nica a ser enviada para o Setor 

de Inform§tica no endereo eletr¹nico informatica@camarapm.mg.gov.br 

 

  XIII- DO PAGAMENTO   

  

13.1. O pagamento ser§ efetuado de forma antecipada, referindo-se aos servios a serem 

prestados posteriormente ao pagamento, e se dar§ por meio de ordem banc§ria emitida 

por processamento eletr¹nico, a cr®dito do benefici§rio, em conta banc§ria a ser indicada 

pela contratada em sua proposta, ou por meio de boleto banc§rio, no prazo de 05 (cinco) 

dias ¼teis, contados da data do recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente conferida 

e aprovada pela Contratante. 
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13.1.1. A nota fiscal dever§ ser emitida sem rasuras, contendo como benefici§rio/cliente 

a C©mara Municipal de Par§ de Minas, inscrita no CNPJ/MF sob o nÜ 20.931.994/0001-

77, com a descri«o clara do objeto do contrato. 

 

13.1.2. As notas fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento 

que apresentarem incorre»es ser«o devolvidos ¨ Contratada, e o prazo para o 

pagamento passar§ a correr a partir da data da reapresenta«o dos documentos 

considerados v§lidos pela Contratante, n«o respondendo esta por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquida«o dos pagamentos correspondentes. 

 

13.2. Em hip·tese de descumprimento de quaisquer das cl§usulas ou obriga»es diretas 

ou indiretas decorrentes deste Termo de Refer°ncia a contratada dever§ efetuar, sem 

preju²zo da aplica«o das penalidades cab²veis, a devolu«o do valor pago 

antecipadamente. 

 
13.3. A contratada dever§ manter a regularidade fiscal e trabalhista exigida durante a 

vig°ncia do contrato. 

 

13.3.1. Constatada situa«o de irregularidade das condi»es de habilita«o, a 

Contratada ser§ notificada, sem preju²zo do pagamento pelo fornecimento j§ efetuado, 

para, num prazo exequ²vel, fixado pela Contratante, regularizar a situa«o, ou, no 

mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescis«o contratual. 

 

13.3.2. O prazo para regulariza«o ou encaminhamento da defesa de que trata o 

subitem anterior poder§ ser prorrogado ¨ crit®rio da Contratante. 

 

13.4. Sobre o valor devido ao contratado, a C©mara efetuar§ as reten»es tribut§rias 

cab²veis. 

 

13.4.1. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribui»es das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ï 

SIMPLES, dever§ apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida 

comprova«o, a fim de evitar a reten«o na fonte dos tributos e contribui»es, conforme 

legisla«o em vigor. 

 

13.4.2. Quanto ao ISSQN, ser§ observado o disposto na LC nÜ 116/2003 e legisla«o 

municipal aplic§vel. 

 

13.4.2.1. A Contratada dever§ apresentar, junto ¨ Nota Fiscal, a prova do 

recolhimento do imposto acima referido, caso n«o seja hip·tese de reten«o pela 

C©mara. 

 

13.5. No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor 

devido ser§ atualizado financeiramente pelo ĉndice de Preos ao Consumidor Amplo 

(IPCA), desde a data a que se referia at® a data do efetivo pagamento, mediante aplica«o 

da seguinte f·rmula: 
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AF = [(1 + IPCA/100)N/30 ï1] x VP, onde: 

AF = atualiza«o financeira; 

IPCA = percentual atribu²do ao ĉndice de Preos ao Consumidor Amplo, com 

vig°ncia a partir da data do adimplemento da etapa; 

N = n¼mero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo 

pagamento; 

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

 

XIV ï DO PREÇO E DA REVISÃO 

 

14.1. O servio ser§ prestado pelo preo ofertado na proposta da licitante vencedora, 

podendo ser revisto, observadas as prescri»es contidas na al²nea ñdò, do inciso II, do art. 

65 da Lei Federal nÜ 8.666/93. 

 

14.2. O reajuste poder§ ser concedido mediante solicita«o por escrito da Contratada e ter§ 

sua periodicidade anual, sendo a data base para sua concess«o a data da apresenta«o 

das propostas. 

 

   14.2.1. Para a concess«o do reajuste ser§ observado o ĉndice de Custos de Tecnologia 

da Informa«o - ICTI, mantido pela Funda«o Instituto de Pesquisa Econ¹mica Aplicada - 

IPEA. 

 

XV ï DAS SAN¢ìES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. A licitante que apresentar documenta«o inveross²mil ou praticar atos il²citos ou falta 

grave ser§ inabilitada, sujeitando-se ainda ¨ aplica«o das seguintes penalidades: 

 

a) suspens«o tempor§ria do direito de licitar com o Munic²pio de Par§ de Minas, bem 

como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de at® 05 (cinco) anos; 

 

b) declara«o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra«o P¼blica. 

 

15.1.1. Nos casos de declara«o de inidoneidade, a empresa penalizada poder§, ap·s 

decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declara«o, requerer a reabilita«o perante a 

pr·pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser§ concedida se a empresa ressarcir 

a Administra«o pelos preju²zos resultantes. 

 

15.2. A desist°ncia da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade, a n«o 

apresenta«o dos Memoriais no prazo estabelecido ou a n«o regulariza«o da 

documenta«o de regularidade fiscal no prazo previsto, ou a recusa em assinar o Contrato, 

dentro do prazo e condi»es estabelecidos, ensejar«o a cobrana, por via administrativa ou 

judicial, de multa de at® 30% (trinta por cento) do valor total da proposta, lance ou oferta, 

sem preju²zo da aplica«o da penalidade prevista no item 15.1, al²nea ñaò. 
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15.3.  Em caso de n«o cumprimento, por parte da licitante vencedora, das obriga»es 

assumidas, ou de infring°ncia dos preceitos legais pertinentes, ser«o aplicadas, segundo a 

gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.Ü 8.666/93 e suas 

altera»es, as seguintes penalidades: 

 

a) advert°ncia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade 

para as quais tenha concorrido diretamente; 

 

b) multa por inadimplemento de 0,3% (zero v²rgula tr°s por cento) por dia de atraso 

na entrega do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obriga«o contratual 

ou legal, at® o 30Ü (trig®simo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por 

ocorr°ncia; 

 

c) multa por inadimplemento de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, por 

dia, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execu«o do objeto ou no 

cumprimento de obriga«o contratual ou legal, com a poss²vel rescis«o contratual; 

 

d) multa rescis·ria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hip·tese 

de a Contratada, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa ¨ sua 

rescis«o, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a 

C©mara, em face da menor gravidade do fato e mediante motiva«o da autoridade 

superior, poder§ reduzir o percentual da multa a ser aplicada; 

 

e) suspens«o tempor§ria ao direito de licitar com o Munic²pio de Par§ de Minas, bem 

como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de at® 5 (cinco) anos, na 

hip·tese de cancelamento do Contrato, independentemente da aplica«o das 

multas cab²veis; 

 

f) declara«o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra«o P¼blica. 

 

15.3.1. Nos casos de declara«o de inidoneidade, a empresa penalizada poder§, ap·s 

decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declara«o, requerer a reabilita«o perante a 

pr·pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser§ concedida se a empresa ressarcir 

a Administra«o pelos preju²zos resultantes. 

 

15.4. Em caso de rescis«o unilateral do contrato pela Administra«o, ser§ assegurado  ̈

contratada o contradit·rio e a ampla defesa. 

 

15.5. As multas ser«o, ap·s regular processo administrativo, descontadas dos cr®ditos da 

contratada ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente. 

 

15.5.1. N«o havendo pagamento, o valor ser§ inscrito como d²vida ativa, sujeitando a 

devedora a processo executivo. 

 

15.6. A multa do item 15.2 n«o se aplica ¨ recusa em assinar o Contrato por licitante que 

se enquadre nas premissas do artigo 64, Ä 2Ü, da Lei Federal nÜ 8.666/93, e suas altera»es. 
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15.7. As penalidades previstas neste item t°m car§ter de san«o administrativa, 

consequentemente a sua aplica«o n«o exime a contratada de reparar os preju²zos que 

seu ato venha a acarretar ¨ C©mara Municipal de Par§ de Minas. 

 

15.8. As penalidades s«o independentes, e a aplica«o de uma n«o exclui a das demais, 

quando cab²veis. 

 

15.9. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obriga»es que lhes 

correspondam, n«o ser§ considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 

motivo de caso fortuito ou de fora maior, devidamente justificados e comprovados, cujos 

efeitos n«o eram poss²veis evitar, ou impedir, nos termos do par§grafo ¼nico do art. 393 do 

C·digo Civil. 

 

15.10. As san»es previstas, em face da gravidade da infra«o, poder«o ser aplicadas 

cumulativamente, ap·s regular processo administrativo em que se garantir§ a observ©ncia 

dos princ²pios do contradit·rio e da ampla defesa. 

 

XVI- DOTA¢ëO OR¢AMENTĆRIA 

 

16.1. Os recursos necess§rios ao atendimento das despesas correr«o ¨ conta da seguinte 

dota«o orament§ria: 

 

01.01.01.031.0003.4027 - MANUTEN¢ëO DAS ATIVIDADES DE TODO O CORPO 

LEGISLATIVO 

 

Elemento/Ficha 

33.90.40.00-72 ï SERVI¢OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA¢ëO E COMUNICA¢ëO ï 

PESSOA JURĉDICA 

Sub elemento 

33.90.40.02 ï Loca«o de Softwares 

 

XVII ï ESCLARECIMENTOS / IMPUGNA¢ëO 

 

17.1. As impugna»es e os esclarecimentos aos termos do edital poder«o ser interpostos 

por qualquer pessoa, devendo ser protocolizadas na Divis«o de Licita«o da C©mara 

Municipal de Par§ de Minas, sala nÜ 413, localizada na Av. Presidente Vargas, nÜ 1.935 ï 

Senador Valadares, em Par§ de Minas/MG, a partir da publica«o do aviso de edital at® 02 

(dois) dias ¼teis antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigidas ao 

Pregoeiro, que dever§ decidir sobre a peti«o no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

17.2. A C©mara Municipal de Par§ de Minas n«o se responsabilizar§ por 

impugna»es/esclarecimentos endereadas via postal, e-mail ou por outras formas, 

entregues em locais diverso ao mencionado acima, e que, por isso, n«o sejam 

protocolizadas no prazo legal. 
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17.3. A decis«o/resposta do Pregoeiro ser§ enviada via e-mail e ser§ divulgada no site 

desta C©mara para conhecimento de todos os interessados. 

 

XVIII ï DISPOSI¢ìES GERAIS 

 

18.1. Os envelopes do licitante declarado n«o participante desta licita«o, bem como o 

envelope assinalado como contendo proposta comercial dos licitantes n«o classificados, 

somente ser«o devolvidos ap·s vencido o prazo de recurso ou denegado, hip·tese em que 

os envelopes lhes ser«o devolvidos em caso de solicita«o, mediante recibo. 

 

18.2. Toda comunica«o aos licitantes ser§ realizada por meio de afixa«o em quadro de 

aviso localizado na entrada da sede da C©mara Municipal, e-mail fornecido por eles, 

publica«o no Di§rio Oficial do Munic²pio, no site www.diariomunicipal.com.br/amm-mg e 

ainda, no site http://www.parademinas.mg.leg.br . 

 

18.3. Para dirimir quaisquer quest»es decorrentes da licita«o, n«o resolvidas na esfera 

administrativa, ser§ competente o foro da Comarca de Par§ de Minas. 

 

XIX ï DOS ANEXOS 

 

19.1. Constituem parte integrante do presente edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I - Termo de Refer°ncia; 

Anexo II - Modelo de Declara«o de Menor Empregado; 

Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento; 

Anexo IV - Modelo de Declara«o de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilita«o; 

Anexo V - Modelo de Declara«o de Atendimento ao Art. 9Ü, inciso III da Lei 8.666/93; 

Anexo VI - Declara«o de Condi«o de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VII - Declara«o da op«o pelo Simples Nacional; 

Anexo VIII - Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo IX - Minuta do Contrato. 

 

 

Par§ de Minas, 27 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Evandro Rafael Silva 

Chefe de Divis«o de Licita«o  

 

 

 

 

file:///C:/Downloads/www.diariomunicipal.com.br/amm-mg
http://www.parademinas.mg.leg.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

 

O objeto desta licita«o ® a contrata«o de licena de direito de uso de softwares, pelo 

per²odo de 12 (doze) meses, incluindo suporte t®cnico, garantia e atualiza«o das vers»es, 

de acordo com as especifica»es estabelecidas neste Termo de Refer°ncia. 

 

2. DESCRI¢ëO DETALHADA: 

 

ITEM DESTINADO À AMPLA CONCORRÊNCIA  

[com direito de preferência para ME, EPP e MEI] 

Item Código Quantidade Descrição 

1 1736 1 

Licença de direito de uso do software AutoCAD LT, na 

versão mais atual, com suporte técnico, garantia e 

atualizações pelo prazo de 12 meses. 

 

ITEM DESTINADO À AMPLA CONCORRÊNCIA  

[com direito de preferência para ME, EPP e MEI] 

Item Código Quantidade Descrição 

2 1737 1 

Licença de direito de uso do software VMWare 

Workstation Pro, na versão mais atual, com suporte 

técnico, garantia e atualizações pelo prazo de 12 meses. 

 

ITEM DESTINADO À AMPLA CONCORRÊNCIA  

[com direito de preferência para ME, EPP e MEI] 

Item Código Quantidade Descrição 

3 1739 1 

Licença de direito de uso do software Adobe Creative 

Cloud, na versão mais atual, com suporte técnico, 

garantia e atualizações pelo prazo de 12 meses. 

 

ITEM EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI 

Item Código Quantidade Descrição 

4 1463 30 

Licença de direito de uso dos softwares pertencentes a 

suíte Microsoft Office 365, no plano Business, na 

versão mais atual, com suporte técnico, garantia e 

atualizações pelo prazo de 12 meses. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATA¢ëO: 

 

A contrata«o contempla a loca«o de licenas de direito de uso tempor§rio dos softwares 

AutoCAD LT, para uso da Assessoria T®cnica; VMWare Workstation Pro para uso do 

Setor de Inform§tica; Adobe Creative Cloud, para uso do Setor de Comunica«o e 

Imprensa e Microsoft Office 365, no plano Business para todo o administrativo da 

C©mara Municipal. 
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A contrata«o da licena do software AutoCAD LT tem por finalidade suprir as 

necessidades da Assessoria T®cnica desta C©mara Municipal, que, no uso de suas 

atribui»es necessita de programa gr§fico para realizar suas atividades com melhor 

desempenho, qualidade e agilidade. O AutoCAD ® o software mais utilizado no mercado 

brasileiro para elabora«o e visualiza«o de projetos de engenharia e arquitetura, e ser§ 

utilizado para a realiza«o de estudos e projetos, bem como para o acompanhamento e 

fiscaliza«o de obras e reformas deste setor. 

 

O Setor de Inform§tica da C©mara Municipal vive um momento de amplia«o dos servios 

de tecnologia ofertados e do crescimento da base de dados. Tendo em vista a necessidade 

da manuten«o desses servios, da confiabilidade, da estabilidade e do desempenho da 

rede tecnol·gica que disponibiliza in¼meros servios aos usu§rios internos, este Setor vem 

procedendo ¨ evolu«o da sua infraestrutura tecnol·gica, em atendimento ¨s crescentes 

demandas geradas pelos sistemas de informa«o. 

 

Para esta evolu«o, ® necess§ria a solu«o de virtualiza«o dos servidores de rede que 

suportam praticamente todo o ambiente de seus Datacenters. A virtualiza«o ® uma 

tecnologia que permite que um mesmo hardware possa ser utilizado por diversos sistemas 

operacionais simultaneamente, com isso, as capacidades de processamento, mem·ria 

RAM, rede e armazenamento s«o utilizadas de forma mais racional e efetiva. Como 

consequ°ncia, o consumo de energia e refrigera«o, espao f²sico e custos financeiros 

tamb®m s«o minimizados. 

 

Para o funcionamento dessa virtualiza«o, ® necess§ria a instala«o de software 

desenvolvido para criar estes ambientes, motivo pelo qual justifica-se a aquisi«o da licena 

do software VMWare Workstation Pro. 

 

Os principais resultados a serem alcanados s«o: alta disponibilidade dos servios 

prestados pelo Setor de Inform§tica, mitiga«o dos riscos de perda de dados, garantia de 

restaura«o de servios em curto prazo em caso de eventuais falhas, otimiza«o dos 

recursos de tecnologia da informa«o para melhor atender aos usu§rios, fornecimento de 

ambiente de desenvolvimento e produ«o otimizado e a implanta«o de novos servios e 

aplica»es, de forma §gil e com alto desempenho. 

 

Justifica-se a necessidade de contrata«o da licena do software Adobe Creative Cloud 

para o Setor de Comunica«o e Imprensa desta Casa Legislativa com o intuito de investir 

no servio da comunica«o, aproximando cada vez mais o cidad«o ¨ C©mara Municipal.  

 

A contrata«o tem por finalidade atender o desenvolvimento de in¼meras atividades do 

setor de comunica«o, entre elas est«o a produ«o de material de divulga«o de eventos 

e atividades da C©mara, impresso ou digital, artes para convites, posts, e-mails de 

marketing, relat·rios, conte¼do para site e redes sociais, tratamento de fotos para uso em 

publica»es e nos canais de comunica«o da C©mara. O software permite edi«o de 

fotografias, diagrama«o de publica»es impressas, cartazes e outras peas gr§ficas com 
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qualidade profissional, e edi«o e convers«o de documentos para PDF. A aquisi«o deste 

software ir§ facilitar o servio de cria«o de conte¼do visual e edi«o de v²deos e fotos, 

al®m de tornar o setor mais profissional, com produto da mais alta qualidade existente no 

mercado, diminuindo assim os custos com publicidade. 

 

Por fim, justifica-se a contrata«o do software Microsoft Office 365 Business devido ¨ 

necessidade de renova«o dos licenciamentos Microsoft j§ em uso na C©mara Municipal, 

uma vez que o atual contrato tem seu encerramento previsto para outubro de 2019, n«o 

podendo ser renovado. 

 

A C©mara Municipal de Par§ de Minas adotou como padr«o a utiliza«o da plataforma 

Microsoft por seus reconhecidos padr»es de desempenho, qualidade e estabilidade. Dessa 

forma, justifica-se a escolha primando pela padroniza«o em todo o ·rg«o, de forma que 

os servidores j§ possuem intimidade com seus recursos, sendo de f§cil utiliza«o, al®m de 

reduzir os custos com implanta«o de novo sistema e treinamento dos usu§rios.  

 

Dessa forma, investir nessas ferramentas digitais assegurar§ que a C©mara Municipal 

utilize seus recursos computacionais de forma devidamente legalizada e, com isso, 

proporcione um padr«o de qualidade na execu«o de suas tarefas, al®m de agregar novos 

recursos tecnol·gicos, visando assegurar a continuidade e melhoria dos servios 

prestados, proporcionando um ganho de produtividade nos trabalhos, zelando pela 

efici°ncia e celeridade das atribui»es legais e regimentais.  

 

Uma vez que as licenas suportam servios que apoiam a execu«o das atividades 

final²sticas da C©mara, de forma a garantir o atingimento de sua miss«o institucional, o 

servio de subscri«o de licenas possui car§ter continuado. 

 

O objeto da contrata«o enquadra-se na categoria de bens e servios comuns, conforme 

prev° a Lei Federal nÜ 10.520/2002 e o Decreto Municipal nÜ 10.721/2019, por possuir 

especifica»es usuais de mercado, nos termos dos citados diplomas legais. 

 

No que se refere ao pagamento, nesse processo, de forma excepcional, justifica-se que 

seja efetuado de forma antecipada, haja vista ser essa a regra nesse mercado espec²fico, 

condi«o sem a qual n«o seja poss²vel assegurar a presta«o do servio, conforme foi 

auferido com todos os potenciais fornecedores na etapa de cota«o de preos.  

 

Como se trata de situa«o usual neste mercado, a n«o antecipa«o do pagamento pode 

acarretar preju²zos ¨ Administra«o, como o fato de n«o haver nenhum interessado que 

possa atender ao objeto, ou, mesmo havendo interessados, serem incapazes de cumprir 

as exig°ncias de pagamento somente ña posterioriò, restando assim deserto ou fracassado 

o certame. 

 

Ademais, o instrumento convocat·rio estipular§, em observ©ncia ao artigo 40, XIV, al²nea 

d, da Lei nÜ 8.666/93 medidas cautelares visando assegurar o pleno cumprimento do objeto. 
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Ratificamos que a realiza«o de pagamentos antecipados ® leg²tima, sendo reconhecida 

pelo TCU por meio de v§rios ac·rd«os ao longo dos anos (Ac·rd«os 

134/95,59/99,158/2015,1565/2015,3614/2013 e 358/2015 do Plen§rio, Ac·rd«os 

276/20002, 4143/2016 e 2856/2019, da Primeira C©mara e 5161/2014 ï 2Û C©mara ) e 

neste certame se dar§ de forma excepcional²ssima devido ao fato de se tratar de  ñconditio 

sine qua nonò para a perfeita execu«o do objeto da licita«o. 

 

4. FORMA, PRAZO E LOCAL: 

 

4.1. As licenas de uso ser«o executadas conforme discriminado abaixo: 

 

4.1.1. Permitir a instala«o no Windows 8.0 e Windows 10; 

 

4.1.2. Todas as licenas de uso em nome da C©mara Municipal de Par§ de Minas; 

 

4.1.3. Todas as chaves de ativa«o que se fizerem necess§rias ¨s instala»es; 

 

4.1.4. As m²dias, se aplic§vel, contendo os respectivos c·digos execut§veis para a 

instala«o; 

 

4.1.5. Todos os drivers e/ou outros componentes de software necess§rios para as suas 

instala»es; 

 

4.1.6. Todos os manuais e documentos t®cnicos necess§rios para as suas instala»es e 

para o seu uso e opera«o, podendo ser impressos ou online. 

 

4.1.7. Tanto os softwares quanto aos respectivos manuais devem ser fornecidos no 

idioma portugu°s brasileiro, caso n«o possua, os mesmos devem ser fornecidos no 

idioma ingl°s; 

 

4.1.8. A vers«o do software deve ser a ¼ltima dispon²vel no mercado na data de entrega 

do software; 

 

4.1.9. Caso as condi»es de licenciamento dos produtos sejam alteradas pelo 

fabricante, as funcionalidades descritas e os quantitativos definidos neste Termo n«o 

dever«o ser prejudicados; 

 

4.2. A Contratada dever§ executar o servio utilizando-se dos materiais, equipamentos, 

ferramentas e utens²lios necess§rios ¨ perfeita execu«o contratual, conforme disposto 

neste Termo de Refer°ncia. 

 

4.3. O prazo de libera«o da licena de uso dos softwares ® de at® 10 (dez) dias ¼teis, 

contados a partir do recebimento da Autoriza«o de Fornecimento. 

 

4.4. O objeto dever§ ser entregue ao Setor de Inform§tica, localizado na sede da C©mara 

Municipal de Par§ de Minas, situada na Avenida Presidente Vargas, nÜ 1.935, Bairro 
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Senador Valadares, em Par§ de Minas-MG, nos hor§rios agendados na Autoriza«o de 

Fornecimento.  

 

4.4.1. A entrega poder§ ser feita por meio digital, com o encaminhamento das 

instru»es de download e ativa«o por mensagem eletr¹nica a ser enviada para o Setor 

de Inform§tica no endereo eletr¹nico informatica@camarapm.mg.gov.br 

 

5. MANUTEN¢ëO, SUPORTE T£CNICO E ATUALIZA¢ëO DE VERSìES: 

 

5.2. Os servios de manuten«o, atualiza«o de vers»es e suporte t®cnico (incluindo 

manuten»es corretivas) dever«o ser prestados pelo contratado, pelo prazo fixado na 

proposta comercial da empresa, por um per²odo de 12 (doze) meses;  

 

5.3. A Contratada dever§ disponibilizar uma Central de Atendimento para abertura do 

chamado de assist°ncia t®cnica 24 horas por dia / 7 dias por semana, sendo que o 

chamado poder§ ser aberto por qualquer uma das seguintes maneiras: telefone, chat, site 

ou e-mail;  

 

5.4. £ obrigat·ria a indica«o de pelo menos uma das op»es mencionadas no item 5.2 

para a abertura de chamados como padr«o; 

 

5.5. Qualquer despesa decorrente da execu«o dos servios de manuten«o ou suporte 

realizada durante o per²odo contratual ser§ de responsabilidade da Contratada; 

 

5.6. Dever§ ser garantido ¨ Contratante o pleno acesso aos sites do fabricante do software, 

com direito a consultas a quaisquer bases de dados dispon²veis para usu§rios, bem como 

a efetuar downloads de quaisquer atualiza»es de software ou documenta«o;  

 

5.7. N«o dever§ haver qualquer limita«o para o n¼mero de solicita»es de suporte t®cnico; 

 

5.8. N«o dever§ haver qualquer limita«o para o n¼mero de t®cnicos da Contratante 

autorizados a abrir chamados t®cnicos. 

 

5.9. Atualiza«o de vers«o ® o direito para atualiza«o dos softwares, incluindo vers»es 

maiores, vers»es menores, vers»es de manuten«o e atualiza»es que forem 

disponibilizadas para o software, tradicionalmente disponibilizadas por meio de download 

a partir do s²tio na Web; 

 

5.10. A Contratada deve disponibilizar ¨ C©mara mecanismos para que os t®cnicos do 

·rg«o possam solicitar diretamente ao fabricante as m²dias ou as autoriza»es para 

download das vers»es/atualiza»es; 

 

6. CRIT£RIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
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6.1. O recebimento do objeto dar-se-§ definitivamente no prazo de 10 (dez) dias ap·s a 

libera«o da licena, uma vez verificada a execu«o satisfat·ria dos servios, mediante 

termo de recebimento definitivo, ou recibo, firmado pelo fiscal do contrato. 

 

6.2. Na hip·tese de a verifica«o a que se refere o subitem anterior n«o ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-§ como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

 

6.3. O objeto poder§ ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especifica»es contidas neste Termo de Refer°ncia e na proposta. 

 

6.4. No caso de consideradas insatisfat·rias as condi»es do objeto recebido 

provisoriamente, este dever§ ser recolhido pelo fornecedor, que ter§ prazo de 05 (cinco) 

dias para providenciar a sua substitui«o, a partir da comunica«o oficial feita pela C©mara 

Municipal de Par§ de Minas, sem qualquer custo adicional. 

 

6.4.1. Caso a substitui«o n«o ocorra no prazo determinado, estar§ a contratada 

incorrendo em atraso na entrega e sujeita ¨ aplica«o das san»es previstas no edital. 

 

6.5. O recebimento do objeto n«o exclui a responsabilidade da contratada pelos preju²zos 

decorrentes da incorreta execu«o do contrato. 

 

7. PROCEDIMENTOS DE GESTëO E FISCALIZA¢ëO DO CONTRATO: 

 

7.1. O contrato, ou instrumento equivalente oriundo desta contrata«o, ter§ como 

respons§veis: 

 

7.1.1. GESTOR DO CONTRATO: Kelly Virg²nia Vieira ï Respons§vel pela Divis«o de 

Compras e Gest«o de Contratos 

 

7.1.2. FISCAL DO CONTRATO: Lu²s Gustavo Fernandes Costa / Euler Aparecido de 

Souza Garcia ï T®cnicos em Inform§tica 

 

7.2. Na aus°ncia dos servidores que ocupam os cargos acima, os respons§veis tanto pela 

gest«o quanto pela fiscaliza«o ser«o os servidores que estiverem atuando em substitui«o 

aos referidos cargos. 

 

7.3. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administra«o do 

contrato, com atribui»es voltadas para o controle das quest»es documentais da 

contrata«o, quais sejam, verificar se os recursos est«o sendo empenhados conforme as 

respectivas dota»es orament§rias, acompanhar o prazo de vig°ncia do contrato, verificar 

a necessidade e possibilidade da renova«o/prorroga«o, bem como estudar a viabilidade 

de realiza«o de reequil²brio econ¹mico-financeiro e da celebra«o dos respectivos termos 

aditivos, etc. 

 



 

29 
 

7.4. Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verifica«o concreta do 

objeto, devendo o servidor designado verificar a qualidade e proced°ncia da presta«o do 

objeto respectivo, encaminhar informa»es ao gestor do contrato, atestar documentos 

fiscais, exercer o relacionamento necess§rio com a contratada, dirimir as d¼vidas que 

surgirem no curso da execu«o do contrato, etc. 

 

7.5. O fiscal do contrato anotar§ em registro pr·prio todas as ocorr°ncias relacionadas com 

a execu«o do contrato, indicando dia, m°s e ano, bem como o nome dos funcion§rios 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necess§rio ¨ regulariza«o das faltas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos ¨ autoridade competente para 

as provid°ncias cab²veis. 

 

7.6. A fiscaliza«o de que trata este item n«o exclui nem reduz a responsabilidade da 

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

imperfei»es t®cnicas, v²cios redibit·rios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, e, na ocorr°ncia desta, n«o implica em corresponsabilidade da 

Administra«o ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 

8.666/93. 

 

8. DOCUMENTA¢ëO: 

 

8.1. A habilita«o jur²dica, a regularidade fiscal e trabalhista e a qualifica«o econ¹mico-

financeira ser«o definidas pela Divis«o de Licita«o em instrumento convocat·rio. 

  

9. OBRIGA¢ëO DAS PARTES: 

 

9.1. Obriga»es da Contratada: 

 

9.1.1. Tomar todas as provid°ncias necess§rias ao fiel cumprimento do Contrato; 

 

9.1.2. Executar os servios conforme especifica»es do Termo de Refer°ncia e de sua 

proposta, com os recursos necess§rios ao perfeito cumprimento das cl§usulas 

contratuais; 

 

9.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela C©mara, 

atendendo prontamente a quaisquer reclama»es; 

 

9.1.4. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela a«o ou omiss«o de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes, dolosa ou culposamente, ¨ C©mara ou a terceiros; 

 

9.1.5. Responsabilizar-se por todas as obriga»es trabalhistas, sociais, previdenci§rias, 

tribut§rias e as demais previstas na legisla«o espec²fica, cuja inadimpl°ncia n«o 

transfere a responsabilidade ¨ C©mara. 
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9.1.6. Relatar ¨ C©mara toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da vig°ncia 

do contrato; 

 

9.1.7. Manter durante toda a vig°ncia do contrato em compatibilidade com as obriga»es 

assumidas, todas as condi»es de habilita«o e qualifica«o exigidas na licita«o; 

 

9.1.8. Assegurar a manuten«o, suporte t®cnico e operacional necess§rios ao pleno e 

perfeito funcionamento dos softwares, efetuando os ajustes ou reparos para o bom uso 

da ferramenta, sem qualquer ¹nus para a C©mara; 

 

9.1.9. Disponibilizar para download, durante o prazo de vig°ncia contratual, todas as 

atualiza»es corretivas, evolutivas, de segurana e releases referentes aos softwares 

ofertados, sem quaisquer ¹nus adicionais para a C©mara; 

 

9.1.10. Arcar com o ¹nus decorrente de eventual equ²voco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos vari§veis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complement§-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta n«o seja satisfat·rio para o atendimento ao objeto da licita«o, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do Ä1Ü do art. 57 da Lei nÜ 

8.666/93. 

 

9.1.11. Providenciar, de imediato, a corre«o das defici°ncias apontadas pelo 

gestor/fiscal de contrato da C©mara com respeito ¨ execu«o do objeto; 

 

9.1.12. Cumprir os prazos previstos no contrato ou outros que venham a ser fixados pela 

C©mara 

 

9.2. Obriga»es da Contratante: 

 

9.2.1. Proporcionar todas as condi»es para que a Contratada possa desempenhar seus 

servios de acordo com as determina»es do Contrato, do Edital e seus Anexos, 

especialmente do Termo de Refer°ncia; 

 

9.2.2. Prestar as informa»es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratada em rela«o ao objeto do Contrato; 

 

9.2.3. Comunicar ¨ contratada, por escrito, sobre imperfei»es, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substitu²do, reparado ou corrigido; 

 

9.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execu«o do contrato, o que n«o far§ cessar ou diminuir 

a responsabilidade da contratada pelo perfeito cumprimento das obriga»es estipuladas, 

nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatada 

 

9.2.5. Efetuar o pagamento no valor correspondente ¨ presta«o do servio, no prazo e 

forma previstos neste Termo de Refer°ncia; 
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9.2.6. Decidir acerca das quest»es que se apresentarem durante a execu«o do 

contrato, se n«o abordadas no Termo de Refer°ncia; 

 

9.2.7. Zelar para que durante toda a vig°ncia do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obriga»es assumidas pela Contratada, todas as condi»es de 

habilita«o e qualifica«o exigidas na licita«o; 

 

9.2.8. Aplicar ¨ contratada as penalidades contratuais e regulamentares cab²veis 

 

10. CRIT£RIO DE ACEITABILIDADE DOS PRE¢OS: 

 

10.1. Menor preo por item. 

 

11. SAN¢ìES APLICĆVEIS: 

 

11.1. O descumprimento de quaisquer das cl§usulas ou obriga»es diretas ou indiretas 

decorrentes deste Termo de Refer°ncia poder§ ensejar a aplica«o das penalidades 

previstas no art. 7Ü da Lei 10.520/02 ao contratado, nos termos de cl§usula edital²cia 

espec²fica, tamb®m previstas no instrumento contratual. 

 

12. CONDI¢ìES E FORMA DE PAGAMENTO: 

 

12.1. O pagamento ser§ efetuado de forma antecipada, referindo-se aos servios a serem 

prestados posteriormente ao pagamento, e se dar§ por meio de ordem banc§ria emitida 

por processamento eletr¹nico, a cr®dito do benefici§rio, em conta banc§ria a ser indicada 

pela contratada em sua proposta, ou por meio de boleto banc§rio, no prazo de 05 (cinco) 

dias ¼teis, contados da data do recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente conferida 

e aprovada pela Contratante. 

 

12.1.1. A nota fiscal dever§ ser emitida sem rasuras, contendo como benefici§rio/cliente 

a C©mara Municipal de Par§ de Minas, inscrita no CNPJ/MF sob o nÜ 20.931.994/0001-

77, com a descri«o clara do objeto do contrato. 

 

12.1.2. As notas fiscais ou documentos que a acompanharem para fins de pagamento 

que apresentarem incorre»es ser«o devolvidos ¨ Contratada, e o prazo para o 

pagamento passar§ a correr a partir da data da reapresenta«o dos documentos 

considerados v§lidos pela Contratante, n«o respondendo esta por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquida«o dos pagamentos correspondentes. 

 

12.2. Em hip·tese de descumprimento de quaisquer das cl§usulas ou obriga»es diretas 

ou indiretas decorrentes deste Termo de Refer°ncia a contratada dever§ efetuar, sem 

preju²zo da aplica«o das penalidades cab²veis, a devolu«o do valor pago 

antecipadamente.  

 
12.3. A contratada dever§ manter a regularidade fiscal e trabalhista exigida durante a 

vig°ncia do contrato. 
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12.3.1. Constatada situa«o de irregularidade das condi»es de habilita«o, a 

Contratada ser§ notificada, sem preju²zo do pagamento pelos servios j§ prestados, 

para, num prazo exequ²vel, fixado pela Contratante, regularizar a situa«o, ou, no 

mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescis«o contratual. 

 

12.3.2. O prazo para regulariza«o ou encaminhamento da defesa de que trata o 

subitem anterior poder§ ser prorrogado ¨ crit®rio da Contratante. 

 

12.4. Sobre o valor devido ¨ Contratada, a C©mara efetuar§ as reten»es tribut§rias 

cab²veis. 

 

12.4.1. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribui»es das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ï 

SIMPLES, dever§ apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida 

comprova«o, a fim de evitar a reten«o na fonte dos tributos e contribui»es, conforme 

legisla«o em vigor. 

 

12.4.2. Quanto ao ISSQN, ser§ observado o disposto na LC nÜ 116/2003 e legisla«o 

municipal aplic§vel. 

 

12.3.2.1. A Contratada dever§ apresentar, junto ¨ Nota Fiscal, a prova do 

recolhimento do imposto acima referido, caso n«o seja hip·tese de reten«o pela 

C©mara. 

 

12.5. No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da Contratada, o valor 

devido ser§ atualizado financeiramente pelo ĉndice de Preos ao Consumidor Amplo 

(IPCA), desde a data a que se referia at® a data do efetivo pagamento, mediante aplica«o 

da seguinte f·rmula: 

 

AF = [(1 + IPCA/100)N/30 ï1] x VP, onde: 

AF = atualiza«o financeira; 

IPCA = percentual atribu²do ao ĉndice de Preos ao Consumidor Amplo, com 

vig°ncia a partir da data do adimplemento da etapa; 

N = n¼mero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo 

pagamento; 

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

 

13. PRAZO DE VIGąNCIA DO CONTRATO: 

 

13.1. O prazo de vig°ncia do contrato ser§ de 12 (doze) meses e iniciar-se-§ na data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos per²odos, at® o limite de 

48 (quarenta e oito) meses, ¨ crit®rio da C©mara e desde que verificada a vantajosidade 

das condi»es contratadas, nos termos do artigo 57, inciso IV da Lei nÜ 8.666/93. 

 

14. VALOR ESTIMADO DA LICITA¢ëO: 
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14.1. Conforme cota«o de preos referente s̈ solicita»es de nÜ 37/2019 e nÜ 48/2019, o 

valor total estimado para a presente contrata«o ® de R$ 21.654,85 (vinte e um mil, 

seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). 

 

15. ATESTADO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E OR¢AMENTĆRIA 

 

15.1. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: (x) SIM  (  ) NëO 

 

15.2. DOTA¢ëO OR¢AMENTĆRIA: 

 

01.01.01.031.0003.4027 - MANUTEN¢ëO DAS ATIVIDADES DE TODO O CORPO 

LEGISLATIVO 

 

Elemento/Ficha 

33.90.40.00-72 ï SERVI¢OS DE TECNOLOGIA DA INFORMA¢ëO E COMUNICA¢ëO ï 

PESSOA JURĉDICA 

Sub elemento 

33.90.40.02 ï Loca«o de Softwares 
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ANEXO II  

(MODELO) 

 

 

DECLARA¢ëO DE MENOR EMPREGADO 

 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nÜ ___________________________, com sede na <inserir logradouro, nÜ, 

complemento, bairro, cep, cidade, estado>, pelo presente instrumento, em cumprimento ao 

exigido no Preg«o Presencial nÜ 13/2019, DECLARA, sob as penas da lei, que em 

cumprimento ao disposto no artigo 7Ü, XXXIII, da Constitui«o Federal da Rep¼blica de 

1988, que n«o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e n«o 

emprega menor de 16 anos, salvo na condi«o de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firma a presente. 

 

 

_________________, ___ de _________________de 2019. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Representante Legal 

<inserir nome, RG e CPF> 

 

 

 

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITA¢ëO) 
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ANEXO III  

(MODELO) 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

  

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr(a). _________________________ 

portador do documento de identidade nº____________________ e inscrito no CPF sob o 

nº _______________________, a participar do Pregão Presencial nº 13/2019, instaurado 

pela Câmara Municipal de Pará de Minas, na qualidade de Representante Legal, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa licitante 

_____________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________________, bem 

como formular propostas, manifestar-se  em  nome  da  empresa, desistir e interpor 

recursos, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao 

procedimento licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

. 

 

 

_________________, ___ de _________________de 2019. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Representante Legal 

<inserir nome, RG e CPF> 

 

 

 

(FORA DOS ENVELOPES) 
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ANEXO IV  

(MODELO) 

 

 

DECLARA¢ëO REQUISITOS DE HABILITA¢ëO 

 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nÜ ___________________________, com sede na <inserir logradouro, nÜ, 

complemento, bairro, cep, cidade, estado>, pelo presente instrumento DECLARA, sob as 

penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilita«o para participa«o no 

Preg«o Presencial nÜ 13/2019 da C©mara Municipal de Par§ de Minas. 

 

Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firma a presente. 

 

 

 

_________________, ___ de _________________de 2019. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Representante Legal 

<inserir nome, RG e CPF> 

 

 

 

(FORA DOS ENVELOPES) 
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ANEXO V  

(MODELO) 

 

 

DECLARA¢ëO DE CUMPRIMENTO AO ART. 9Ü, III, DA LEI 8.666/93 

 

 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nÜ ___________________________, com sede na <inserir logradouro, nÜ, 

complemento, bairro, cep, cidade, estado>, em cumprimento ao exigido no Preg«o 

Presencial nÜ 13/2019, DECLARA, sob as penas da lei, que n«o possui em seu quadro de 

funcion§rios servidor p¼blico exercendo fun»es de ger°ncia, administra«o ou tomada de 

decis«o na forma do artigo 9Ü, inciso III, da Lei 8.666/93. 

 

Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firma a presente. 

 

 

 

_________________, ___ de _________________de 2019. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Representante Legal 

<inserir nome, RG e CPF> 

 

 

 

(DENTRO DO ENVELOPE DE HABILITA¢ëO) 
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ANEXO VI 

(MODELO) 

 

 

DECLARA¢ëO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) 

 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nÜ ___________________________, com sede na <inserir logradouro, nÜ, 

complemento, bairro, cep, cidade, estado>, em cumprimento ao exigido no Preg«o 

Presencial nÜ 13/2019, DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como <descrever 

uma das op»es: Microempresa (ME) / Empresa de Pequeno Porte (EPP) / 

Microempreendedor Individual (MEI)>, nos termos do artigo 3Ü da Lei Complementar nÜ 

123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 

49 da citada lei. 

 

Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firma a presente. 

 

 

 

_________________, ___ de _________________de 2019. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Representante Legal 

<inserir nome, RG e CPF> 

 

 

 

(FORA DOS ENVELOPES) 
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ANEXO VII  

(MODELO) 

  

 

DECLARA¢ëO DE OP¢ëO PELO ñSIMPLES NACIONALò 

 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ 

sob o nÜ ___________________________, com sede na <inserir logradouro, nÜ, 

complemento, bairro, cep, cidade, estado>, em cumprimento ao exigido no Preg«o 

Presencial nÜ 13/2019, DECLARA, sob as penas da lei, que ® optante do ñSIMPLES 

NACIONALò. 

 

Assim sendo, para os fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, 

firma a presente. 

 

 

 

_________________, ___ de _________________de 2019. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Representante Legal 

<inserir nome, RG e CPF> 

 

 

 

(FORA DOS ENVELOPES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




