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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI E COOP 

PROCESSO LICITATÓRIO 059/2017 

MODALIDADE  CARTA CONVITE 

NÚMERO DA LICITAÇÃO 006/2017 

O Município de Jacinto/MG torna público, para conhecimento dos interessados que na data, horário 

e local indicado, fará realizar licitação na modalidade CARTA CONVITE, na forma, do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O 

procedimento licitatório obedecerá à regida pela lei 8.666/93 e suas alterações, ai Código de Defesa 

do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, bem como à legislação correlata, e demais 

exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

CARTA CONVITE – SRP Nº 006/2017 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

Data da abertura da 

sessão pública 
27 de setembro de 2017 

Horário 08h00min horas. 

Credenciamento Das 07h50minh às 08h00min do dia 27/09/2017. 

Local 
Sala da Comissão Permanente de Licitação situada na Av. Antônio 

Ferreira Lúcio, 343, 1º Andar, Centro, Jacinto MG. 

 

1- DO OBJETO 

1.1 - A presente licitação tem como objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, REDE, SOFTWARES, 
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IMPRESSORAS NO MUNICIPIO DE JACINTO MG, conforme especificações 

complementares constantes do anexo I desta carta convite. 

1.2 - A licitação será por menor preço global, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.  

1.3 - Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I Especificações complementares 

ANEXO II Modelo de Proposta/Planilha 

ANEXO III Modelo de procuração 

ANEXO IV Modelo Declaração de Fatos impeditivos e superveniente 

ANEXO V Modelo Declaração Empregador 

ANEXO VI Modelo Declaração Micro e Pequenas Empresas 

ANEXO VII Minuta de Contrato 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2017, na classificação abaixo: 

EXERC. FICHA FONTE DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

2017 66 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 172 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
213 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
213 3.3.90.39.00 1.29.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
223 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 
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2017 
223 3.3.90.39.00 1.29.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
231 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
231 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
269 3.3.90.39.00 1.02.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
269 3.3.90.39.00 1.52.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
290 3.3.90.39.00 1.02.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
290 3.3.90.39.00 1.48.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
290 3.3.90.39.00 1.52.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
303 3.3.90.39.00 1.02.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
303 3.3.90.39.00 1.49.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
318 3.3.90.39.00 1.02.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
318 3.3.90.39.00 1.49.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
329 3.3.90.39.00 1.02.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
384 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
384 3.3.90.39.00 1.01.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
492 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA 

– ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, 

da Lei Complementar nº 123/2006. 
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 3.2. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos termos 

do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e que atenda todas as exigências do presente Edital e seus 

anexos, correndo por sua conta todos os custos com a elaboração e apresentação da proposta;  

3.3. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas enquadradas nos 

termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006, que comprovem com documentos de registros ou 

autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação;  

3.4. Não será admitida a participação na presente licitação de empresas que não se enquadrem nos 

termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e se encontrem em uma ou mais das seguintes 

situações: 

 3.4.1. consórcios, apresentadas na forma de consórcios, agrupamentos, associações, cooperativas 

ou parceiras;  

3.4.2. empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;  

3.4.3. empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal;  

3.4.4. empresas com falências decretadas ou em recuperação judicial;  

3.4.5. empresas das quais participe, seja a que título for servidor público municipal. 

3.5. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão 

referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços.  

3.6. As licitantes deverão apresentar uma declaração, sob as penas da Lei, de que cumprem os 

requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 

de dezembro de 2006, em separado dos envelopes “PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”.  

3.7. Juntamente com os documentos e, em se tratando de ME/EPP, os interessados apresentarão à 

equipe declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação conforme 
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Modelo do Anexo IV, e entregarão, em separado dos envelopes “PROPOSTA” e 

“HABILITAÇÃO”. 

3.8. Cópia deste instrumento convocatório permanecerá afixada no quadro de avisos 

localizado no hall de entrada do edifício-sede da Prefeitura Municipal e poderá ser obtida 

junto à sala da Comissão Permanente de Licitação no horário de 08 às 13 horas. 

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:  

4.1. Os Envelopes “A” - PROPOSTA e “B” - HABILITAÇÃO deverão ser apresentados, 

separadamente, em envelopes lacrados, contendo preferencialmente os seguintes dizeres na parte 

externa: 

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO “01” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MG 

CARTA CONVITE Nº 006/2017 

DATA ABERTURA: 

HORA DE ABERTURA: 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE: 

ENVELOPE DE PROPOSTA “02” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MG 

CARTA CONVITE Nº 006/2017 

DATA ABERTURA: 

HORA DE ABERTURA: 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO DA LICITANTE: 

4.3. Caso eventualmente ocorra a abertura do Envelope 2 – “PROPOSTAS”, antes do 1 ” 

HABILITAÇÃO”, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente 

lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes. 

4.4. A proposta deverá ser apresentada datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, no Formulário da Empresa – Cotação de Preços, 

contendo o seguinte:  

4.4.1. Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço 

completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária.  
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4.4.2. A proposta deverá ser apresentada com a cotação do valor unitário de cada item e o valor 

global, sendo que os itens iguais deverão, impreterivelmente, ter o mesmo valor unitário; 

 4.4.3. O preço unitário e total fixo e irreajustável, expressos em números, na moeda corrente 

nacional, com no máximo duas casas decimais, sendo desprezadas as demais;  

4.5. Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais da 

atividade, inclusive os tributos eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e 

indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto desta 

licitação; 

 4.5.1. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 

acréscimos a qualquer título. 

 4.6. A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante das seguintes informações, que 

deverão constar obrigatoriamente na proposta:  

4.6.1. do prazo de validade da proposta, de 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega da 

proposta. 4.6.2. da forma de pagamento, será em a t é 30 (trinta) dias após a p r e s e n t a ç ã o d a 

N o t a F i s c a l v a l i d a .  

4.7. Serão corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicação. 6.5. A falta de 

data e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de 

abertura dos envelopes, com poderes para esse fim.  

4.8. A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou 

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.  

4.9. Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade das 

propostas, a Prefeitura poderá solicitar que os licitantes estendam o período de validade das 

propostas para um período específico adicional. Essa solicitação, bem como as respostas dos 

proponentes, serão feitas por escrito via fax-símile. 
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4.10. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL, satisfeitos 

todos os termos estabelecidos neste ato convocatório.  

4.11. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

4.11.1. que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável;  

4.11.2. omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento;  

4.11.3. que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas 

neste edital. 

 4.12. Serão desclassificados os lances finais e, na inexistência de lances, as propostas escritas:  

4.12.1. que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, quando comparados 

aos preços de mercado.  

5- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante para abertura da 

proposta de preços, a CPL verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

5.1. Cadastro Municipal de Fornecedores; 

5.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

5.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

5.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

5.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

5.2. Constatada a existência de sanção, a CPL reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

5.3.  A CPL consultará o Sistema de Cadastro Municipal de Fornecedores em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica. 

5.4. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 

5.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Cadastro Municipal Fornecedores deverão 

apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e 

trabalhista, nas condições seguintes: 

5.5.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

d) No caso de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 

individual, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 
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e) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que 

o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

5.5.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

5.5.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

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

Negativa de Débitos, ou positiva com efeito de negativa  relativos aos Tributos Federais e a Divida 

Ativa da União  e regularidade relativa a Seguridade Social , conforme Portaria Conjunta 

RFB/PGFN DE 02/10/2014 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

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

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 

(CNDT); 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

5.5.2.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

5.5.3. O licitante ME/EPP/COOP/MEI, esta última enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

5.5.4. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 
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5.5.5. Se constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma 

será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização. O prazo poderá 

ser prorrogado por igual período. 

5.5.6. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou  sociedade cooperativa 

com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

5.5.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,  a CPL 

suspenderá a sessão, informando na ata a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

5.5.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

5.5.9. Da sessão pública da licitação será lavrada Ata que mencionará todos os licitantes presentes, 

os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, 

devendo a Ata ser assinada pela CPL e por todos os licitantes presentes. 

 

5.6. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da 

imprensa oficial. 

5.7. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a 

menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação. 

5.8  Documento Complementar: 

a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme 

Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002. 
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6. DA ABERTURA DA SESSÃO 

6.1. Serão abertos os Envelopes – Documentos de Habilitação e Proposta Comercial – dos 

proponentes, procedida a sua apreciação, junto a “Habilitação” deverá fora do envelope deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

6.1.1. Declaração de fatos impeditivos e cumprimento dos requisitos de habilitação; 

6.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo 

anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006; 

6.2 Serão abertos os Envelopes – Documentos de Habilitação e Proposta Comercial – dos 

proponentes, procedida a sua apreciação.  

6.2.1. Será aberto primeiro o envelope de documentação e, após vencida esta fase da sessão será 

data continuidade no certame com a abertura do envelope de Proposta comercial, nos casos de todos 

os licitantes declinarem ao exercício recursal; ou, alternativamente com o processamento dos 

recursos sobre a fase de habilitação e posterior agendamento da continuidade da sessão.  

6.3 Serão considerados desclassificados os proponentes que não cumprirem quaisquer das 

exigências previstas neste Convite, inclusive, os que apresentarem documentos incompletos, 

desconformes ou incompatíveis com o exigido, ou que contenham emendas, rasuras e ressalvas.  

6.4 Será verificada a conformidade de cada envelope com os requisitos exigidos neste Convite, 

promovendo se a classificação das licitantes que atenderem integralmente as exigências do ato 

convocatório.  

6.5 As propostas e habilitação aceitas, serão classificadas pela ordem crescente dos preços 

apresentados, considerando-se vencedor a proponente que apresentar o MENOR PREÇO 

GLOBAL, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços.  

6.6. Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em sessão 

pública.  
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6.7. Em atenção e respeito ao art. 25 da Lei Municipal nº 3795 de 06 de novembro de 2014, 

que alterou a Lei Municipal 3656 de 18 de abril de 2013 aos novos preceitos federais 

instituídos pela Lei Complementar federal nº 147 de 07 de agosto de 2014, após a aplicação do 

empate ficto previsto acima a Comissão de Licitação deverá verificar se existem micro ou 

pequenas empresas locais ou regionais no certame que possuam preço final até 10% superior 

ao melhor preço apresentado em sessão, concedendo a esta empresa a preferência de 

contratação pelo preço de sua proposta.  

6.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no certame, 

deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que apresente alguma restrição.  

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, o proponente deverá 

regularizar a documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento do julgamento da habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da administração 

pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

b) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea “a”, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 de Lei 8.666/93, sendo 

facultado à administração convocar os licitantes remanescentes,  

6.9. Será desclassificada a proposta de preços que cotar valor manifestamente inexeqüível.  

6.10. Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas que não venham a ter demonstrada 

sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de 

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato.  

6.11. Serão admissíveis, durante a fase de licitação os Recursos previstos no artigo 109, I, c/c o § 6º, 

da Lei 8.666/93.  

6.12. Qualquer interessado poderá impugnar o presente edital no prazo de 5 dias úteis anteriores à 

data de abertura, nos termos do artigo 41, § 1º, da Lei 8.666/93 e os licitantes, no prazo de 2 dias 

úteis, nos termos do artigo 41, § 2º, do mesmo diploma legal.  
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6.13. O prazo para interposição de Recurso é de 2 (dois) dias úteis, contados da data da decisão.  

6.14. Não serão considerados os recursos ou impugnações interpostos fora do prazo previsto na Lei 

de Licitações.  

6.15. A Comissão Permanente de Licitações procederá ao julgamento e classificação das licitantes, 

encaminhando a seguir o certame ao Sr. Presidente da PREFEITURA, para homologação e 

adjudicação a seu critério. 

7 – DO CUSTO ESTIMADO 

7.1 . - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 60.187,90 (SESSENTA E SETE 

MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). 

8. DA CONTRATAÇÃO:  

8.1. Homologada a presente licitação, será conforme consta no edital.  

8.2. Constituem motivos para a rescisão contratual às situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei 

Federal n° 8.666/93 e suas alterações.  

8.2.1. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão 

assegurados à Prefeitura os direitos elencados no artigo 80 da lei Federal n° 8.666/93 e suas 

alterações. 

8.3. O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contado a partir da 

convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer ao Departamento de Licitações. 

Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 

aceito pela Prefeitura.  

8.4. A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo 

estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no item 13, 

deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação as 

demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta 

licitação, para celebração do Contrato.  

09. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  



 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/Minas Gerais 
CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚC IO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 
“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com.br 

 

 

9.1. A licitante vencedora apresentará à Prefeitura Municipal a nota fiscal/fatura.  

9.2. A nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura será devolvida ao licitante vencedor para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

estabelecido no item 

9.4, a partir da data de sua reapresentação.  

9.3. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura em hipótese alguma servirá de 

pretexto para que a empresa suspenda a execução dos serviços. 12.4. A Prefeitura providenciará o 

pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.  

10. PENALIDADES: 

 10.1. A desistência da proposta, lance ou oferta e a não aceitação da Nota de Empenho, ensejarão:  

10.1.1. cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o sobre o valor total da proposta ou lance;  

10.1.2. suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município e 

cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Município, 

pelo período de até 05 (cinco) anos;  

10.1.3. Estas penalidades não se aplicam aos adjudicatários remanescentes que, convocados nos 

termos do item 10.1, não aceitarem em receber a Nota de Empenho.  

10.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, ao 

não cumprimento, por parte da empresa licitante vencedora, das obrigações assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as 

seguintes penalidades:  

10.2.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais 

tenha a Contratada concorrida diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de 

Fornecedores do Município;  

10.2.2. multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento 

realizado com atraso até o 10º (décimo) dia corrido, após o que, cumulativamente, aplicar-se-á a 

multa prevista na alínea 10.2.3 deste subitem;  
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10.2.3. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, na hipótese de 

descumprimento parcial ou total de qualquer de suas cláusulas, podendo, ainda, ser rescindido o 

contrato na forma da lei;  

10.2.4. na hipótese de rescisão contratual, além da aplicação da multa correspondente, suspensão 

temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal, bem como o impedimento de com ele 

contratar, ; 

10.2.5. declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave tais como 

apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município, 

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos.  

10.3. As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da licitante 

ou, se for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.  

10.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a 

sua aplicação não exime a empresa detentora da Ata da reparação das eventuais perdas e danos que 

seu ato punível venha acarretar ao Município.  

10.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando 

cabíveis.  

10.6. Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá 

sofrer sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções 

adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:  

10.6.1.Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante o Município, que será concedida sempre que o 

contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 2 

(dois) anos.  

10.6.2.Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento. 

11 – DO PAGAMENTO 
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11.1. A licitante vencedora apresentará à Prefeitura Municipal a nota fiscal/fatura.  

11.2. A nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura será devolvida ao licitante vencedor para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 

estabelecido no item 11.4, a partir da data de sua reapresentação.  

11.3. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura em hipótese alguma servirá de 

pretexto para que a empresa suspenda a execução dos serviços.  

11.4. A Prefeitura providenciará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da nota 

fiscal. 

12 – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

12.1 - O contrato a ser firmado poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII 

do art. 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantida à CONTRATADA a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa; 

b) Amigavelmente por acordo entre as partes desde que haja conveniência para o 

CONTRATANTE; 

c) Judicialmente nos termos da legislação. 

13 – DOS RECURSOS 

13.1 - Das decisões da Comissão Permanente de Licitação caberão recursos, nos termos do artigo 

109 da Lei Federal n
o
 8.666/93 e suas alterações, após a divulgação dos resultados. 

13.2 - As  ocorrências  havidas  durante  o ato de abertura dos envelopes contendo os documentos 

de habilitação e as propostas de preços serão registradas em ata, que será assinada pelos membros 

da Comissão Permanente de Licitação e pelos demais presentes. 

13.3 - Quaisquer recursos e impugnações relativas a esta licitação deverão ser interpostos nos 

prazos legais, dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, que poderá reconsiderar a decisão recorrida ou faze-los 

subir para decisão. 
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13.3.1 - O Município de Jacinto MG não se responsabilizará por recursos e impugnações 

endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da Comissão Permanente 

de Licitação, localizada na Av. Antônio Ferreira Lucio, 343, 1º Andar, Centro, Jacinto MG - Cep: 

39930-000 - Edifício sede da Prefeitura Municipal de Município de Jacinto MG , e que, por isso, 

não sejam protocolizados no prazo legal. 

13.3.2 - Interposto recurso, dele será dada ciência às licitantes, através de publicação no Jornal 

“Minas Gerais”, Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, que poderão impugná-lo no 

prazo previsto no artigo 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

13.4 - Deverá ser comprovado o poder de representação do signatário do instrumento de 

recurso ou das impugnações. 

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá solicitar por escrito esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.  

14.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo legal.  

14.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação da 

proposta.  

14.2. A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas as 

condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos.  

14.3. Não serão aceitos envelopes proposta e habilitação entregues após o horário estabelecido.  

14.5. É facultada, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

a complementar a instrução do processo.  

14.6. Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a qualquer 

tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente.  

14.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta 

Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do 

resultado do processo licitatório.  

14.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

14.9. O preço global e unitário das propostas não sofrerá reajustes durante a execução do contrato, a 

não ser em decorrência de modificações no atual modelo econômico nacional que venham autorizar 

formas de correções para manutenção do equilíbrio econômico do contrato.  
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14.10. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

poderá fixar-se aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação 

ou de outras propostas escoimadas das causas que os inabilitaram ou desclassificaram, conforme 

art. 48 § 3°.  

14.11. 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 estabelecidos, desde que não haja 

comunicação em contrário.  

14.12 A Prefeitura não se responsabiliza por documentos enviados via correio e não entregues em 

tempo hábil no Departamento de Licitações.  

14.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

normal no Município.  

 

Município de Jacinto MG, 08 de Agosto de 2017. 

 

______________________________________________ 

PRESIDENTE DA CPL 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES – REFERÊNCIA  

 

1.OBJETO  

Prestação de serviço em manutenção de computadores, periféricos, rede, impressoras no Município 

de Jacinto MG, conforme especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas neste 

Termo de Referência.  

2. DETALHES DO OBJETO  

2.1. DESCRIÇÃO DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE JACINTO -  

ESTADO DE MINAS GERAIS  

2.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

2.2.1 - A manutenção em computadores, periféricos, rede, impressoras deverão ser executadas da 

seguinte forma: 

- Manutenção preventiva: Compreende a inspeção regular, limpeza, testes e revisões, visando 

proporcionar um funcionamento eficiente, seguro e econômico dos equipamentos de informática.  

- Manutenção corretiva: Compreende qualquer serviço que envolva reparo e substituição de 

componentes, com o objetivo de sanar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento de 

informática, realizando os procedimentos de testes necessários após os reparos e a troca de 

componentes. 

2.3. A contratação objetiva evitar a prestação descentralizada desses serviços, o que aumentaria 

significativamente seus custos.  

2.4. Além da redução de custos, espera-se como resultado da contratação a garantia de qualidade e 

de presteza na execução dos serviços.  

3- PRAZOS: 

O objeto desta licitação será recebido levando-se em conta o disposto no art. 73, II, Lei 8.666/93.  

4. JUSTIFICATIVA:  

Esta contratação terá a finalidade de manter em pleno funcionamento e sem riscos de paralisações 

todos os equipamentos de TI deste Município, bem como a instalação sistemas operacional e 

aplicativos necessários, realização de serviços de rede em geral, manutenção em servidores, rede e 

impressoras,  

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
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Ítem    Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

      

1 

INSTALAÇÃO OU REINSTALAÇÃO DO SISTEMA 
E CONFIGURAÇÃO 
GERAL (FORMATAR) 
formatação 

UN 30 R$                     85  R$               2.550,00  

2 
CONFIGURAÇÃO DE MICRO EM REDE 
configuração de micro em rede 

UN 50 R$                     40  R$               2.000,00  

3 
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
IMPRESSORA 
configuração e instalação de impressora 

UN 50 R$                     38  R$                 1.916,50  

4 
CONFIGURAR IMPRESSORA EM REDE 
configurar impressora em rede 

UN 25 R$                     65  R$                1.625,00  

5 
CONFIGURAÇÃO DE PLACA DE REDE 
configuração de placa de rede 

UN 50 R$                     45  R$               2.250,00  

6 
REMOÇÃO DE VIRUS E LIMPEZA LÓGICA 
remoção de virus e limpeza lógica 

UN 25 R$                     47  R$                 1.183,25  

7 
LIMPEZA FISICA INTERNA 
retirada de poeira e oxidação de componentes 
internos 

UN 50 R$                     65  R$               3.250,00  

8 
ROTEAMENTE E CONFIGURAÇÃO DE MODEM 
E ROTEADOR 
roteamente e configuração de modem e roteador 

UN 25 R$                     48  R$                1.208,25  

9 
CONFIGURAR MODEM LINHA DISCADA 
configurar modem linha discada 

UN 50 R$                     37  R$                1.833,50  

10 
CONFIGURAR SCANNER 
configurar scanner 

UN 50 R$               43,33  R$                2.166,50  

11 
CONFIGURAR WEBCAM 
configurar webcam 

UN 50 R$               43,33  R$                2.166,50  

12 
VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM CPU EM 
LABORATORIO 
verificação de problemas em cpu em laboratorio  

UN 50 R$               43,33  R$                2.166,50  

13 
VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM CPU EM 
LOCAL 
verificação de problemas em cpu em local 

UN 10 R$               56,67  R$                  566,70  

14 

LMPEZA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DE 
IMPRESSORAS (JATOS 
DE TINTA E LASER) 
lmpeza, ajustes e configuração de impressoras 
(jatos de tinta e 
laser) 

UN 50 R$               63,33  R$                3.166,50  

15 

CONFIGURAÇÃO DE GRAVADOR DE CD/DVD E 
INSTALAÇÃO DE 
PROGRAMA PARA GRAVAÇÃO 
configuração de gravador de cd/dvd e instalação 
de programa para 
gravação 

UN 50 R$               40,00  R$               2.000,00  

16 
CONFIGURAÇÃO DE PLACA DE SOM, VIDEO, 
USB E REDE 
configuração de placa de som, video, usb e rede 

UN 50 R$               40,00  R$               2.000,00  

17 
INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 
instalação de pacote office 

UN 50 R$                41,67  R$               2.083,50  

18 

INSTALAÇÃO DE  MEMORIA, FRIVES, CD, DVD, 
FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO 
instalação de  memoria, drives, cd, dvd, fonte de 
alimentação 

UN 50 R$                31,67  R$                1.583,50  

19 
HORA TECNICA (HARDWARE SOFTWARE) 
hora tecnica (hardware software) 

UN 10 R$               38,33  R$                  383,30  

20 
DIARIA TECNICA 
diaria tecnica 

UN 10 R$             250,00  R$               2.500,00  
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21 

VISITA TECNICA 1 (UMA HORA) 
visita tecnica 1 (uma hora) imcluindo tempo de 
deslocamento para 
regiões até 50 km sem pedagios 

UN 40 R$               75,00  R$               3.000,00  

22 
HORA EXCEDENTE DA VISITA TECNICA 
hora excedente da visita tecnica 

UN 50 R$                21,67  R$                1.083,50  

23 
AULA DE TREINAMENTO (AULA HORA) 
aula de treinamento (aula hora) 

UN 20 R$               50,00  R$                1.000,00  

24 
MANUTENÇÃO REMOTA POR MINUTO 
manutenção remota 

UN 50 R$                  0,90  R$                     45,00  

25 
GRAVAÇÃO DE CD/DVD ROM 
gravação de cd/dvd rom 

UN 50 R$                  9,67  R$                  483,50  

26 
COPIA DE CD/DVD ROM 
copia de cd/dvd rom 

UN 20 R$                  9,67  R$                   193,40  

27 
RESTAURAÇÃO DE DADOS APAGADOS 
restauração de dados apagados 

UN 10 R$              163,33  R$                1.633,30  

28 
MONTAGEM DE CPU / UPGRADE 
montagem de cpu / upgrade 

UN 50 R$               93,33  R$               4.666,50  

29 
INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS 
instalação de programas 

UN 50 R$                21,67  R$                1.083,50  

30 

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO LÓGICA DE 
REDE COM FIO (POR 
MAQUINA) 
instalação e configuração lógica de rede com fio 
(por maquina) 

UN 50 R$               55,00  R$               2.750,00  

31 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE COM 
CONECTOR DO TIPO RJ45 
FEMEA CAT 6 
instalação de ponto de rede com conector do tipo 
rj45 femea cat 6 

UN 50 R$               28,33  R$                 1.416,50  

32 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE DUPLO 
COM CONECTOR DO TIPO 
RJ45 FEMEA CAT 6 
instalação de ponto de rede  duplo com conector 
do tipo rj45 femea 
cat 6 

UN 50 R$               53,33  R$               2.666,50  

33 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE INFRA 
COMPLETA 
instalação de ponto de rede infra completa - 
cabeamento, cripagem 
e conectores 

UN 10 R$              156,67  R$                1.566,70  

6. METAS FÍSICAS:  

A CONTRATADA deverá disponibilizar durante toda a vigência do CONTRATO profissionais, 

com os perfis e conhecimentos necessários, para a execução dos serviços contratados.  

6.1 – Resultados esperados;  

6.1.1 -   Redução do tempo de solução dos problemas;  

6.1.2 - Redução de riscos de interrupção de serviços e sistemas devido problemas técnicos; e  

6.1.3 - Eficácia, eficiência, economicidade, isonomia, padronização, produtividade. 

7. PERÍODO DE EXECUÇÃO:  
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O prazo de execução do objeto será a partir da data de assinatura do contrato com término em 

31/12/2017, mediante firmado entre as partes, podendo ser prorrogado até o período permitido pela 

legislação vigente. 

8. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 60.187,90 (sessenta e sete mil cento e oitenta e sete reais e 

noventa centavos) 

9. FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente até o dia 10 (dez) 

do mês subseqüente vencido.  

10. OBRIGAÇÃO DAS PARTES: 

10.1 – O fornecedor de serviços assume exclusivamente seus, riscos e despesas decorrentes de 

aparelhos e equipamentos a boa e perfeita execução dos serviços contratados.  

10.2 - fornecedor de serviços não poderá deixar de executar nenhum chamado ou Ordem de Serviço 

de Requisição de Mudança que esteja prevista neste termo;  

10.3 - Caso o fornecedor de serviços não consiga executar a Ordem de Serviço conforme as 

condições demandadas, deverá comunicar ao Fiscal de Contratos por escrito e com antecedência, 

justificando os fatos e motivos que impediram sua execução, cabendo ao Gestor acatar ou não a 

justificativa;  

10.4 - As Ordens de Serviços que demandem manutenções preventivas, implantações ou alterações 

da estrutura instalada deverão ser executadas, prioritariamente, fora do horário normal de 

expediente em dias úteis, ou em finais de semana e após agendamento e autorização do Município 

para realização das atividades;  

10.5 - Os equipamentos atendidos pelo Suporte Técnico abrangem: as estações de trabalho do tipo 

Desktop, notebooks, netbooks e demais dispositivos móveis, impressoras, scanners e telefones IP, 

conectados à rede corporativa por cabo ou rede sem fios, todos de propriedade do Município de 

Jacinto.  

10.6 - O Município de Jacinto se compromete a efetuar os pagamentos devidos ao fornecedor de 

serviços. A Câmara não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 

legislação tributária, trabalhista, previdenciária, decorrentes da execução da prestação de serviço 

cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente ao fornecedor de serviços;  

10.7 – O Município de Jacinto não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

fornecedor de serviços, com terceiros.  

10.8 – O Município de Jacinto oferecerá todo o suporte necessário para o fiel cumprimento das 

obrigações do fornecedor de serviços. 

11. REAJUSTE OU REPACTUAÇÃO:  

Os valores dos serviços especificados neste termo serão fixos e irreajustáveis pelo período de 05 

(cinco) meses, podendo ser prorrogados por iguais períodos, conforme estabelece a legislação 

vigente; 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes desta aquisição correrão à conta do Programa de Trabalho  
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EXERC. FICHA FONTE DOTAÇÃO NOMENCLATURA 

2017 66 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 172 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
213 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
213 3.3.90.39.00 1.29.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
223 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
223 3.3.90.39.00 1.29.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
231 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
231 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
269 3.3.90.39.00 1.02.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
269 3.3.90.39.00 1.52.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
290 3.3.90.39.00 1.02.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
290 3.3.90.39.00 1.48.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
290 3.3.90.39.00 1.52.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
303 3.3.90.39.00 1.02.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
303 3.3.90.39.00 1.49.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
318 3.3.90.39.00 1.02.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
318 3.3.90.39.00 1.49.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
329 3.3.90.39.00 1.02.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
384 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 

2017 
384 3.3.90.39.00 1.01.00 Outros serviços de terceiros 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO/Minas Gerais 
CNPJ 18.349.910/0001-40 * FONE (033)3723-1187 

AV. ANTÔNIO FERREIRA LÚC IO, 343, 1º ANDAR, CENTRO 
“CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO” 

ADMINISTRAÇÃO 2017 – 2020 

e-mail: licitacaojacinto1@gmail.com.br 

 

 

2017 
492 3.3.90.39.00 1.00.00 Outros serviços de terceiros 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA / PLANILHA 

 

 

Ao 

MUNICIPIO DE JACINTO MG 

 

A (NOME), com sede à (ENDEREÇO), CNPJ/CPF Nº (Nº), vem apresentar sua propostapara 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (OBJETO), conforme anexo I. 

Declara estar de acordo como os termos da CARTA CONVITE Nº 006/2017. 

1 – Propomos, para a prestação de serviços.....................relacionados na CARTA CONVITE 

Nº 006/2017., o preço global de R$............. (...................), conforme planilha anexa. 

2 - O prazo de validade da presente proposta é de .............. (.....................) dias a contar da 

data da sua entrega. 

 

................,...................de .....................de......................... 

 

 

 

 

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

LICITANTE 
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ANEXO II 

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

DADOS DO LICITANTE 

 

Ítem    Especificação Unidade Quantidade Marca Unitário Valor Total 

       

1 

INSTALAÇÃO OU REINSTALAÇÃO DO SISTEMA 
E CONFIGURAÇÃO 
GERAL (FORMATAR) 
formatação 

UN 30       

2 
CONFIGURAÇÃO DE MICRO EM REDE 
configuração de micro em rede 

UN 50       

3 
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
IMPRESSORA 
configuração e instalação de impressora 

UN 50       

4 
CONFIGURAR IMPRESSORA EM REDE 
configurar impressora em rede 

UN 25       

5 
CONFIGURAÇÃO DE PLACA DE REDE 
configuração de placa de rede 

UN 50       

6 
REMOÇÃO DE VIRUS E LIMPEZA LÓGICA 
remoção de virus e limpeza lógica 

UN 25       

7 
LIMPEZA FISICA INTERNA 
retirada de poeira e oxidação de componentes 
internos 

UN 50       

8 
ROTEAMENTE E CONFIGURAÇÃO DE MODEM E 
ROTEADOR 
roteamente e configuração de modem e roteador 

UN 25       

9 
CONFIGURAR MODEM LINHA DISCADA 
configurar modem linha discada 

UN 50       

10 
CONFIGURAR SCANNER 
configurar scanner 

UN 50       

11 
CONFIGURAR WEBCAM 
configurar webcam 

UN 50       

12 
VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM CPU EM 
LABORATORIO 
verificação de problemas em cpu em laboratorio  

UN 50       

13 
VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM CPU EM 
LOCAL 
verificação de problemas em cpu em local 

UN 10       

14 

LMPEZA, AJUSTES E CONFIGURAÇÃO DE 
IMPRESSORAS (JATOS 
DE TINTA E LASER) 
lmpeza, ajustes e configuração de impressoras 
(jatos de tinta e 
laser) 

UN 50       
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15 

CONFIGURAÇÃO DE GRAVADOR DE CD/DVD E 
INSTALAÇÃO DE 
PROGRAMA PARA GRAVAÇÃO 
configuração de gravador de cd/dvd e instalação 
de programa para 
gravação 

UN 50       

16 
CONFIGURAÇÃO DE PLACA DE SOM, VIDEO, 
USB E REDE 
configuração de placa de som, video, usb e rede 

UN 50       

17 
INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 
instalação de pacote office 

UN 50       

18 

INSTALAÇÃO DE  MEMORIA, FRIVES, CD, DVD, 
FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO 
instalação de  memoria, drives, cd, dvd, fonte de 
alimentação 

UN 50       

19 
HORA TECNICA (HARDWARE SOFTWARE) 
hora tecnica (hardware software) 

UN 10       

20 
DIARIA TECNICA 
diaria tecnica 

UN 10       

21 

VISITA TECNICA 1 (UMA HORA) 
visita tecnica 1 (uma hora) imcluindo tempo de 
deslocamento para 
regiões até 50 km sem pedagios 

UN 40       

22 
HORA EXCEDENTE DA VISITA TECNICA 
hora excedente da visita tecnica 

UN 50       

23 
AULA DE TREINAMENTO (AULA HORA) 
aula de treinamento (aula hora) 

UN 20       

24 
MANUTENÇÃO REMOTA POR MINUTO 
manutenção remota 

UN 50       

25 
GRAVAÇÃO DE CD/DVD ROM 
gravação de cd/dvd rom 

UN 50       

26 
COPIA DE CD/DVD ROM 
copia de cd/dvd rom 

UN 20       

27 
RESTAURAÇÃO DE DADOS APAGADOS 
restauração de dados apagados 

UN 10       

28 
MONTAGEM DE CPU / UPGRADE 
montagem de cpu / upgrade 

UN 50       

29 
INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS 
instalação de programas 

UN 50       

30 

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO LÓGICA DE 
REDE COM FIO (POR 
MAQUINA) 
instalação e configuração lógica de rede com fio 
(por maquina) 

UN 50       

31 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE COM 
CONECTOR DO TIPO RJ45 
FEMEA CAT 6 
instalação de ponto de rede com conector do tipo 
rj45 femea cat 6 

UN 50       
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32 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE DUPLO COM 
CONECTOR DO TIPO 
RJ45 FEMEA CAT 6 
instalação de ponto de rede  duplo com conector 
do tipo rj45 femea 
cat 6 

UN 50       

33 

INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE INFRA 
COMPLETA 
instalação de ponto de rede infra completa - 
cabeamento, cripagem 
e conectores 

UN 10       

Valor global da Proposta:  
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ANEXO III 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR 

 

 

EEMPRESA OUTORGANTE:  

CCNPJ Nº:  

EENDEREÇO:  

NNOME DO (A) OUTORGADO (A):  

CCARTEIRA DE IDENTIDADE Nº:  

CCPF Nº:  

EENDEREÇO:  

 

Pelo presente instrumento de procuração, a empresa OUTORGANTE nomeia e 

constitui seu bastante procurador, perante o MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE JACINTO MG, 

o (a) OUTORGADO (A), com poderes para representação na sessão em todas as suas 

prerrogativas, para a interposição de recursos, bem como para os demais atos inerentes a 

CARTA CONVITE Nº 006/2017, podendo, para tanto praticar todos os atos e meios para o 

perfeito e cabal cumprimento do presente mandato, o que tudo dará por firme e valioso.  

 

                     Local e data 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ESTA PROCURAÇÃO DEVERÁ TER RECONHECIMENTO DE FIRMA E SER 

ACOMPANHADA DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA E/OU ALTERAÇÃO VIGENTE 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ /CPF, estabelecida na (ENDEREÇO 

COMPLETO), por intermédio do seu representante legal (NOME DO REPRESENTANTE 

LEGAL), (CPF), infra-assinado, DECLARA que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e 

que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no EDITAL DE CARTA 

CONVITE Nº 006/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Local e Data 

 

Nome da Empresa 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARÇÃO RELATIVA Á PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

(LEI Nº 9.854/99) 

 

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e artigo 7º, 

inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos para trabalhos 

noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo de 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha imediata 

inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso. 

 

Local e Data. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE, OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI 11.488, DE 2007 

 

 

 

 

(nome/razão social) ............................................., inscrita no CNPJ n° ........................................, 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ...................................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ......................................... e do CPF nº 

.............................................., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 

penas da lei, ser MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da 

legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

......................................., ......... de ............................................... de 2017. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

ASSINATURA SOBRE CARIMBO 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

O MUNICÍPIO DE JACINTO MG, com sede no(a) ....................................................., na cidade de 

...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 

representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), inscrito(a) no CPF nº ...................., 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., a seguir denominada 

CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato em conformidade com o Processo  -  N° 

059/2017, na modalidade CARTA CONVITE Nº 006/2017., sob a regência da Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1 Contratação de ______________  

CLÁUSULA II - DO PRAZO  

2.1 Os serviços, objeto do presente contrato serão iniciados imediatamente após a assinatura da 

Ordem de Serviço, cujo prazo de vigência será de ______________ (______________) meses, 

contado da respectiva data, podendo ser legalmente prorrogado por iguais e sucessivos períodos 

com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Prefeitura, limitado a sessenta 

meses.  

CLÁUSULA III - DO VALOR  

3.1 O valor do presente contrato é de R$__________________.  

CLÁUSULA IV – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

4.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta dos recursos próprios da 

Prefeitura definidos no edital que precede a este instrumento.  

CLÁUSULA V - REGIME DE EXECUÇÃO  

5.1 - O regime de execução dos serviços contratados é o de empreitada por preço global.  

CLÁUSULA Vl – DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE  

6.1 Receberá a CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto do presente contrato, a 

importância de R$______________, mensal.  

6.2 Os pagamentos devidos pela Prefeitura serão efetuados até 30 (trinta) dias da apresentação da 

Nota Fiscal valida.  
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6.3. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência contratual, os preços serão reajustados a cada 

período de doze meses pela variação do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas do período, tomando-

se por base para o cálculo o índice do mês de apresentação da proposta que deu origem ao contrato.  

CLÁUSULA VII - DO SUPORTE LEGAL.  

7.1 O presente contrato é regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores modificações, e, 

ainda, pelos termos do Convite que o antecedeu e demais disposições legais aplicáveis.  

CLÁUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA.  

8.1 Para a realização do objeto do presente contrato, obriga-se a Prefeitura a prestar à 

CONTRATADA, quando solicitada, todos os esclarecimentos e informações técnicas 

imprescindíveis à execução do objeto, entregando-lhes todos os documentos necessários ao bom 

desenvolvimento dos trabalhos objeto do presente.  

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

9.1 A empresa CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução contratual, Equipe 

Técnica capacitada a executar o objeto do contrato.  

9.2 A empresa CONTRATADA obriga-se a atender a todas as solicitações da Prefeitura que 

guardem compatibilidade com o objeto contratado nos prazos previstos contratualmente, sempre em 

respostas claras e objetivas, em documento escrito. 

9.3 A CONTRATADA obriga-se por si e por seus prepostos, a manutenção de completo sigilo 

sobre os dados e informações fornecidos pela Prefeitura, bem como a não divulgar a terceiros 

quaisquer informações relacionadas com o objeto deste Contrato, sem a prévia autorização, por 

escrito, dada pela Prefeitura.  

9.4 A sociedade CONTRATADA obriga-se a prestar, sempre que solicitadas pela Prefeitura, 

informações acerca da execução dos serviços contratados.  

9.5 A Contratada obriga-se aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, como dispõe o § 1º, do art. 65, da Lei de Licitações.  

CLÁUSULA X - DA RESCISÃO  

10.1 A Prefeitura, a qualquer tempo, poderá rescindir o Contrato, respeitadas as condições impostas 

pela Lei Federal n° 8.666/93.  

CLÁUSULA XI - DAS PENALIDADES.  

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Prefeitura poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à Contratada, as seguintes sanções:  

11.1.1 O atraso injustificado no início da execução dos serviços ou descumprimento das obrigações 

estabelecidas no contrato sujeitará a Contratada à multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia e 

por ocorrência, sobre o valor da obrigação não cumprida, até o máximo de 15 (quinze) dias, 

recolhido no prazo de 30 (trinta) dias, uma vez comunicado oficialmente. No caso da paralisação 

injustificada dos serviços, será aplicada a licitante vencedora a multa correspondente a 0,1% (um 

décimo por cento) do valor do contrato, pelo atraso superior a 5 (cinco) dias e até o máximo de 15 

(quinze) dias.  
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11.1.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a Prefeitura poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:  

11.1.2.1 advertência;  

11.1.2.2 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do 

contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial;  

11.1.2.3 suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura pelo prazo de até 2 (dois) anos, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;  

11.1.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura 

pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior.  

11.2 Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificado e aceito 

pela Prefeitura, em relação ao objeto do contrato, a Contratada ficará isenta das penalidades 

mencionadas.  

11.2.1 As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 

de contratar com a Prefeitura e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura 

poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados 

CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

12.1 - É vedado à CONTRATADA subcontratar ou transferir o contrato, sem prévia e expressa 

autorização da Prefeitura.  

12.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação aplicável ao assunto e, 

especialmente pela Lei Federal n° 8.666/93, com a redação introduzida pela Lei Federal n° 

8.883/94.  

CLÁUSULA XIII - DO FORO  

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Jacinto para dirimir quaisquer dúvidas quanto à execução 

do presente contrato. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em duas vias de igual teor 

e forma. 

 

Municipio de Jacinto MG ... de ............... de 2017 

 

 

 

 
Município de Jacinto MG Contratado 
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Contratante 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Testemunha1: 

Nome:_____________________________ 

CPF: ______.______.______.____ 

Testemunha 2: 

Nome: ____________________________ 

CPF: ______.______.______.____     
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ANEXO XIII 

MODELO DE TERMO DESISTÊNCIA DE RECURSO  

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso 

da empresa) 

 

 (Lei Federal Nº 8.666/93, art. 43, III)  

    

Os representantes das Empresas abaixo identificadas, participantes do 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2017 – CARTA CONVITE nº 006/2017que tem 

como objeto a (DESCREVER OBJETO), declaram, na forma e sob pena da Lei 

Federal Nº 8.666/93, que não pretendem recorrer da decisão da Comissão 

Permanente de Licitação quanto à fase de HABILITAÇÃO, RENUNCIANDO, 

EXPRESSAMENTE, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, concordando, em 

consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à fase 

seguinte, da avaliação e abertura dos envelopes de proposta de preços das 

licitantes habilitadas. 

LOCAL E DATA 

     

(RAZÃO SOCIAL) 
(NOME) 
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ANEXO XIV 

MODELO DE TERMO DESISTÊNCIA DE RECURSO 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso 

da empresa) 

 

 (Lei Federal Nº 8.666/93, art. 43, III)  

    
Os representantes das Empresas abaixo identificadas, participantes do 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2017 – CARTA CONVITE nº 006/2017 que tem 

como objeto a (DESCREVER OBJETO), declaram, na forma e sob pena da Lei 

Federal Nº 8.666/93, que não pretendem recorrer da decisão da Comissão 

Permanente de Licitação quanto à fase de ABERTURA DAS PROPOSTA, 

RENUNCIANDO, EXPRESSAMENTE, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, 

concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, 

passando-se à fase seguinte, da declaração de vencedora a licitante habilitada. 

LOCAL E DATA 
     

(RAZÃO SOCIAL) 
(NOME) 

 

 

 


